
A kötelező vándorlási évek után következett a remekmunka elkészítése, ami ugyancsak 
jelentős anyagi ráfordítással járt, s a hibák előfordulását a szabályok keményen bírságolták, 
büntet ték. A remekmunka elfogadása után a céh újabb megpróbáltatás elé állította a legényt 
a magasra szabott céhbeállási díjakkal. 

A mesterasztal. A céhbe álló ifjú kiadásai ezzel nem értek véget. Nagy anyagi áldozattal 
járt a „mesterasztal" adása. Az előírások szerint kétszer kellett a legénynek megvendégelnie 
a céhét. „Ifjú-mesterasztaP'-t adott céhbeálláskor, „öreg-mesterasztal"-t pedig egy év letelte 
után. Az étkek mennyiségét és minőségét szigorúan meghatározták a szabályok, s a 
mesteremberek számának gyarapodásával természetesen növekedett a két mesterasztal 
állításának költsége is. 

A céhbe állni akaró ifjúnak az előírt pénzbeli és természetbeni fizetések teljesítése mellett 
más természetű követelményeknek is meg kellett felelnie: igaz nemzetségből való legyen, 
azaz „törvényes" származású, kezest állítson arról, hogy nem kontárkodik stb. A csizmadiák 
a legény életkorát is megszabták. A mesterember fiának 22 évesnek, az idegen legénynek 
legalábD 27 évesnek kellett lennie céhbeálláskor. Másik feltétel a házasságkötés volt: a 
legényévek ideje alatt tiltották, az ifjú mestert viszont a céh kényszerítette a megházasodásra, 
kiszabva a határidőt is. Ezzel kettős célt akart elérni: egyrészt megvédeni a céh „erkölcsisé-
gét", másrészt lehetővé kívánták tenni a mesteremberek leányainak, esetleg özvegyeinek 
előnyös férjhezmenetelét. 

A mesterlegény a felsorolt „formaságok" teljesítése után a mesterek sorába kerülhetett. A 
ceremoniális beiktatás, eskütétel az egész céh vagy tizenkét öregből álló tanács előtt történt. 

Olsvai Margit 

Megtartotta első kiállítását az Erdély Művésze-
téért Alapítvány. Páll Lajos korondi festőművész 
munkásságát mutatták be, a művész 50. születés-
napja alkalmából. A Hazafias N é p f r o n t VI., Nép-
köztársaság útja 94. szám alatti helyiségében mint-
egy háromszáz fő részvételével került sor a verni-
százsra. A képeket hazai magángyűj tők kölcsö-
nözték a kiállítás időtartamára. A megnyitót 
Csurka István író tartotta; a Muzsikás Együttes 
erdélyi népdalai után Basa Annamária és Torday 
Ferenc előadók adtak ízelítőt, a köl tőként is elis-
mert alkotóművész poéziséből. Az alapítvány ku-
ratóriuma — melynek tagjai: Csurka István, Do-
mokos Pál Péter, Demeter Ervin, H a j d ú Demeter 
Dénes és Kulcsár Edit — az erdélyi magyar 
képzőművészet népszerűsítését tűzte ki céljául. A 
határokon túl élő alkotóművészek munkásságát 
szeretné jobban bekapcsolni a nemzeti művelődés 
áramkörébe. Ennek a szolgálatnak eseti ösztöndí-
jak adományozásával, kiállítások rendezésével, 
katalógusok kibocsátásával kíván eleget tenni, és 
évente egy alkalommal Káioni János-díjjal jutal-
maz arra érdemes erdélyi alkotóművészt . 

Imets László metszete 
(Csíkszereda) 
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ylZ AKADÉMIAI KIADÓ AJÁNLATA 

MÉSZÁROS ISTVÁN: KÖZÉPSZINTŰ ISKOLÁINK 
KRONOLÓGIÁJA ÉS TOPOGRÁFIÁJA 996—1948 
Mészáros István további kutatások számára forrásmunkául szolgáló művében a felső 
szintű tanulmányra képesítő középszintű iskolák történetét dolgozta fel, a múltban a 
történelmi Magyarország és az erdélyi magyar fejedelemség területén levő iskolákat 
vizsgálva. Bemutatja a magyar neveléstörténetben kezdettől fogva létezett középszintű 
iskolatípusokat, ezek profilját, tananyagát, belső szervezetét. Összehasonlí tó fejlődés-
történeti elemzéséből mintegy kétszáz nazai helység háromszáznál több középszintű 
intézményének történetét ismerheti meg az olvasó. A hazánkban jelenleg létező összes 
jelentősebb művelődéstörténeti múlttal rendelkező középiskola megtalálhatja benne 
saját múltjának legfőbb kronológiai adatait, történetének legjelentősebb eseményeit, 
adatokat egykori neves tanárairól és diákjairól. Ismerteti az iskolák területi elhelyezke-
dését, illetőleg ezek változatait a történelem folyamán, térképeken ábrázolva egy-egy 
korszak magyar középszintű iskoláinak topográfiáját. 
368 oldal — Ara kötve 93 Ft 

HORVÁTH JÁNOS: A MAGYAR IRODALMI 
MŰVELTSÉG KEZDETEI SZENT ISTVÁNTÓL 
MOHÁCSIG (Az Akadémiai Kiadó Reprint Sorozata) 
328 oldal — Ára kötve 145 Ft 

BARTH A ANTAL: A MAGYAR NÉP ŐSTÖRTÉNETE 
404 oldal — Ára kötve 130 Ft 

A kötetek megvásárolhatók az Akadémiai Kiadó STÚDIUM (1052 Bp. V., Váci utca 
22.) és MAGISZTER (1052 Bp. V., Városház utca 1.) könyvesboltjában, illetve 
megrendelhetők az Akadémiai kiadó kereskedelmi osztályán: 1363 Bp., Pf. 24. A 
megrendeléseket postán, utánvéttel (+ portó) teljesítik. 

Megrendelem az alábbi kiadványokat: 

Név: 

Cím: 

Aláírás (közületeknél bélyegző is) 
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NAGYCENKI SZÉCHENYI 
MÚZEUMVASÚT 

Egyéni kirándulóknak és csoportosan utazóknak is felejthetetlen élményt 
jelent a múzeumvasúton történő utazás.A nagycenki Széchenyi-kastély köze-
lében lévő „Kastély" megállóhelyről induló kis szerelvények előzetes meg-
rendelés esetén különvonatként is igénybe vehetők, s az üzemi viszonyoktól 
függően az utasok felügyelet mellett vezethetik is a vonat gőzmozdonyát. 

Az igénylést 48 órával az indulás előtt az üzemjönökségnél kell bejelenteni. 

Cím: 9400 Sopron, Mátyás király u. 19. 
Tel . : 99/11-115/146 

illetve Locomotiv Tourist 
Utazási Iroda, Sopron 

Tel.: 99/11-111 



Az 

EURÓPA KÖNYVKIADÓ 

István király halálának 950. évfordulójára 
újra megjelentette az 

című könyvet, mely az 1971-ben megjelent kiadás bővített változta. A 16 színes és 40 
fekete-fehér fényképfelvétellel illusztrált kötethez Györ f fy György írt bevezető 
tanulmányt. 

Á r a : 175 Ft 

Kapható vagy megrendelhető 
az Európa Könyvesboltban 
(Budapest VII., Lenin krt. 7. 1073. 
Telefon: 221-082) 



KROniKR 

A magyar kultúra és tudomány 
Csehszlovákiában 

A Csehszlovákiában élő, hivatalosan is mintegy 580 ezer lélekszámú magyarság nemcsak azért érdemli 
meg érdeklődésünket, mert tú lnyomó részük itt él a határ túlsó oldalán, szinte karnyújtásnyira, de azért 
is, mert bár helyzetüket nem is lehet egy napon említeni a nemzetiségi létükben súlyosan veszélyeztetett 
romániai magyarokéval, nekik is napról napra keményen kell megküzdeniük a nemzetiségi önmegvalósí-
tás minden kis lehetőségéért. 

Közvéleményünk, mint a határainkon túli magyarság helyzetéről általában, a felvidéki magyarság 
életéről sincs megfelelő m ó d o n tájékoztatva. Ezér t kell nagy örömmel üdvözölnünk a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomtudományi Klubjának és a Széchenyi István Szakkollégiu-
mának rendezésével (az MTA—Soros Alapítvány támogatásával) ebben a témakörben május elején 
tartott háromnapos tanácskozását, melynek egyetfen szépséghibája az izgalmas, színvonalas előadások-
kal kiáltó ellentétben lévő hallgatói érdektelenség volt, mintha a rendezőknek a műsor megszervezése 
mellett már nem maradt volna energiájuk elegendő közönség összetoborzására. Talán ezért is érdemes 
kissé részletesebben beszámolni a rendezvénysorozat eseményeiről, elsősorban a honismerettel össze-
függő kérdésekkel foglalkozókról . 

Látványnak is szép, hangulatában is méltó előkészítése volt a tanácskozásnak a Közgazdasági 
Egyetem aulájában megnyílt fotókiállítás, ahol Hrapka Tibor, Nagy László, Papp Ernő, Szűcs Jenő es 
Tóthpál Gyula, főként szociográfiai ihletésű képeit láthatta a közönség. Ez a műfaj — mondotta 
megnyitójában Koncsol László — a csehszlovákiai magyar fo tográfusok körében nem hagyomány 
nélküli, csak gazdátlan. 

Az első napi tanácskozás bevezető előadásában Vígh Károly történész megemlékezett a Sarló 
mozgalom 60 esztendővel ezelőtti kibontakozásáról, és végigtekintette a csAszlovákiai magyar 
nemzetiség közelmúltjának főbb eseményeit: a II. világháború utáni erőszakos lakosságcserét, a 44 ezer 
magyar Csehországba deportálását, a családnevek elszlovákosítását, s a magyar iskolai hálózat 
visszaszorítását, aminek következtében ma a szlovákiai magyar óvodások 33%-a, az általános iskolások 
30%-a és a középiskolások 25%-a kénytelen nem anyanyelvének megfelelő oktatási intézményben 
tanulni. A kedvezőtlen körülmények ellenére — mondot ta az előadó — felnőtt egy olyan nemzedék, 
amely méltóan képviseli a magyarság szlovákiai nemzettestének szellemi eredményeit. 

Az előzményekhez visszanyúlva Turczel Lajos ny. egyetemi tanár a két világháború között i magyar 
kisebbségi tudományos életről beszélt, megállapítva, hogy szervezetlensége miatt ez volt a szellemi élet 
leggyöngébb területe. N o h a a magyar szervezetek folyamatosan követelték a magyar egyetemi oktatást, 
mindössze egy magyar szeminárium alakult Pozsonyban 1928-ban. Csak 1931-ben indult meg a 
„Masaryk Akadémia" tudományos folyóirata, a Magyar Figyelő, és a Lőcsei Tudományos Társaságon 
kívül nem volt sehol ilyen jellegű magyar intézmény, sem pedig központ i magyar könyvtár. Hivatalos 
magyar kisebbségvédelmi intézmény csak Prágában működöt t , magyar és német nyelvű folyóiratot 
adott ki. De kedvezőtlenek voltak a tudományos élet személyi feltételei is, hiszen a békeszerződést 
követően több mint százezer magyar menekült el a Felvidékről, úgyhogy szinte a semmiből kellett 
megteremteni a kisebbségi magyar tudományosságot . A publikációkban is megjelenő tudományos 
eredmények elsősorban a szociográfia, a néprajz , a településtörténet és a kisebbségi jog területén 
jelentkeztek. 

A rendkívül adatgazdag előadásból végül is az derült ki, hogy a nehéz helyzet ellenére az 1920 és 1938 
közötti években viszonylag eleven és sokszínű tudományos élet folyt a szlovenszkói magyarság 
körében, még ha a megjelent kiadványok jelentős részén föl is lelhetők a provincializmus és a 
dilettantizmus jegyei. 

Minden kisebbségi lét legsebezhetőbb pont ja a közoktatás —- mondotta Popély Gyula az első 
csehszlovák köztársaság magyar iskolaügyéről szóló előadásában. A magyar iskolákat az impériumváltás 
után nemcsak a vegyes lakosságú területeken szüntették meg, hanem jórészt ott is, ahol a lakosság 
tú lnyomó része magyar volt. Később a Masaryk-féle közoktatási törvény kimondta, hogy a nemzetisé-
gek számára meg kell teremteni az anyanyelvükön való tanulás lehetőségét, de a gyakorlati megvalósulás 
mégsem elégítette ki a kisebbségbe szakadt magyarság minden igényét. Az 1920-as évek derekán az 
általános iskolás korú magyar gyermekek 86,6%-a járhatott magyar iskolába, mégpedig úgy, hogy a 
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több mint 700 általános iskola 90%-a felekezeti volt. A polgári iskolák száma az 1930-as évek elejére 
19-ről 13-ra csökkent , a 12 taní tóképzőből pedig egyetlenegy maradt meg. Fokozatosan leépítették a 
szakiskolákat is, és általános gyakorlat volt, hogy a magyar iskolák élére szlovákokat, vagy magukat 
szlovákoknak vallani hajlandó személyeket neveztek ki. A magyar egyetemisták főként a prágai és a 
brünni egyetemekre jártak, sokan pedig Magyarországon folytatták tanulmányaikat, de 1928-ban 
rendeletileg megtiltották a magyarországi diplomák honosítását . 

Az 1938-as bécsi döntést követően Szlovákia tú lnyomó részben magyarok által lakott része visszatért 
Magyarországhoz, mindössze 57 ezer főnyi magyar nemzetiség maradt az ú jonnan megalakult szlovák 
államban, ah(3 annyi magyar iskolát engedélyeztek, amennyi szlovák iskola volt Magyarországon. Mivel 
a visszacsatolt részen élő szlovákok számára a magyar ko rmány lehetővé tette az anyanyelvi oktatást, így 
a pozsonyi kormány is hozzájárult az ot trekedt magyarok iskoláinak működéséhez. 

Popély Gyula előadásához kapcsolódott Varga Sándor, a pozsonyi Állami Levéltár munkatársa, aki 
az 1945-től napjainkig tartó időszak iskolaügyét tekintette át. Elmondta, hogy 1945 tavaszától 1949 
tavaszáig Szlovákiában egyáltalában nem voltak magyar iskolák, a felvidéki magyarság teljes jogfosztot t -
sága az anyanyelvi iskolák megszüntetését is magába foglalta: nemcsak a gyermekek nem tanulhattak, de 
a pedagógusok százai menekültek Magyarországra a munkanélküliség, később pedig a deportálások elől. 
Csak az úgynevezett fordulat éve után, az 1949/50-es tanévben tették ismét lehetővé magyar osztályok 
szervezését, egyelőre a szlovák iskolahálózaton belül, a legnagyobb tanerőhiány közepette. Meg kellett 
szervezni a magyar pedagógusok képzését, s ennek érdekében 1950-ben Pozsonyban és Rozsnyón 
tanítóképzőt, Komáromban óvónőképzőt hoztak létre, majd néhány év múlva megalakították a 
pozsonyi pedagógiai fakultás magyar tagozatát, amely egészen 1959-ig működöt t . A magyar általános 
iskolák hálózatát 1957-re sikerült teljesen kiépíteni, ekkor gyakorlatilag valamennyi magyar lakossággal 
rendelkező településen volt magyar alapiskola. Az 1960-as évek elején 22 magyar nyelvű vagy magyar 
tagozattal rendelkező gimnázium működö t t Szlovákiában. 

1961-től kezdték közös igazgatás alá vonni a magyar és a szlovák iskolákat, s ezzel együtt 
megkísérelték, hogy a tantárgyak egy részét a magyar iskolákban is szlovákul tanítsák, de ezt a szülők 
tiltakozására leállították. Az 1960-as évek végén kezdődö t t el az iskolák körzetesítése, aminek sok 
magyar iskola esett áldozatul. Ennek következtében a magyar nemzetiségű általános iskolásoknak 
1977/78-ban csak 79%-a, 1983/84-ben pedig már csak 73%-a járt magyar tanítási nyelvű iskolába. 
1986/87-ben nyilvános vitán ítélték el az iskolák körzetesítésének adminisztrációs gyakorlatát, de a 
magyar nyelvű iskolák visszaállítására még csak elvétve került sor. Nagy gond, hogy a nyitrai pedagógiai 
fakultáson néhány éve megszűnt a magyar nyelvű oktatás, hiszen alapvető pedagógiai szempont, hogy a 
tanárt azon a nyelven képezzék, amelyiken oktatni fog. Az ezredfordulóig 1000—1200 magyar 
pedagógust kellene képezni Nyitrán, ehhez azonban nincsenek meg sem a politikai, sem pedig az anyagi 
feltételek. 

Létezik-e egyáltalában kisebbségi tudomány a szlovákiai magyar nemzetiség szellemi életén belül? 
Erre a kérdésre kereste a választ Tóth Károly, a pozsonyi Madách Könyvkiadó munkatársa. Megállapí-
totta, hogy a csehszlovákiai magyar tudományos életnek nincs kiépült intézményrendszere, még az 
állásban levő tudósok is főként csak a szabadidejükben foglalkozhatnak nemzetiségi témájú kutatások-
kal. Kisebbségi tudományos élet nincs, csak elszigetelt kutatások vannak, ami azonban természetesen 
nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy komoly eredmények születhessenek. Csakhogy ezek az 
eredmények a szűkös lehetőségek miatt sokáig nem, vagy alig jelenhettek meg. A kisebbsegi magyar 
tudományos élet csak az 1960-as évek derekán, méginkább az 1970-es évek elején kapott nagyobb 
nyilvánosságot, különösen az Új Mindenes Gyűj temény megindulása jelentett áttörést, de még ez a 
csatorna is szűknek bizonyult a hosszú idő alatt összegyűlt, továbbá a nyilvánosságra jutás reményében 
megszaporodó kéziratok számára. Ezért a kiadó azt tervezi, hogy megindítja az Új Mindenes 
Gyűj temény kiskönyvtárát , amely évente kétszer jelenne meg, és nagyobb terjedelmű tanulmányokat 
közölne a tudományos élet különböző területeiről. A C S E M Ä D O K KB pedig fel akarja eleveníteni az 
első három szám után, még az 1970-es évek végén abbamaradt Néprajzi Közlemények című sorozatot , 
amely az etnográfiai témájú írások számára teremtene nyilvánosságot. 

Az előadó foglalkozott a főiskolai és a C S E M A D O K helyi szervezetei keretében működő klubmozga-
lommal is, és megállapította, hogy ezek a szlovákiai magyar tudományos ismertterjesztés fontos 
fórumai. Főként az ilyen közösségekhez kapcsolódik a jórészt autodidakta pedagógusok és mások 
helytörténeti és néprajzi tevékenysége. Némelyek teljesítménye felzárkózott a nivatásos kutatók 
eredményeihez, sőt esetenként túl is nőt t azon. Mindez azonban nem pótolja sem az intézményesített 
néprajzi és a helytörténeti kutatásokat, sem pedig azt a hiányosságot, hogy a csaknem egymilliós 
szlovákiai magyar nemzetiségnek nincs tudományos folyóirata. A nemzetiségkutatás továbbfejlődése 
szempontjából nagyon fontos lenne a magyarországi tudományos élettel való szorosabb kapcsolat 
kialakítása. 

A magyarságismereti szaktudományokon belül az elmúlt évtizedek során kétségtelenül a néprajz 
területén érte a legjelentősebb eredményeket a felvidéki magyarság. Erről beszélt Liszka József, az 
érsekújvári múzeum munkatársa. A munka még az 1950-es években Kezdődött a népzene és a néptánc 
gyűjtésével. Az összehangoltabb és körültekitőbb munka érdekében a Kassán élő Görcsös Mihály még 
az 1960-as évek végén felderítő kérdőívet készített, amit a Szlovákiában lévő magyar nyelvterület igen 
sok településén kitöltöttek, de az összegyűlt anyag eltűnt a C S E M A D O K hivatali útvesztőiben. Az 
előadó is kiemelte, hogy a Központi Magyar Nemzetiségi Múzeum iránt régóta jelentkező igény 
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hivatalos részről mindeddig nem talált visszhangra, ezért a néprajzi kutatások is meglehetősen 
elszigetelten, kellő összehangolás nélkül folynak. Egyéb szervezet híján a C S E M A D O K próbál ja a 
szlovákiai magyarság körében folyó hungarológiai jellegű kutatásokat koordinálni, de ehhez — 
különösen az utóbbi években — nincsenA megfelelő szakemberei. Nagyon hiányzik az önkéntes 
néprajzi gyűj tőmozgalom szervezett formája, amely nem helyettesítheti ugyan az intézményi kereteket, 
de valamit mégis segítene a jelenlegi szétszórtságon. Az előadó megállapította, hogy ha a Népra jz i 
Közlemények annak idején nem szűnik meg, azóta igen jelentős mennyiségű néprajzi anyag juthatot t 
volna nyilvánosságra. Az ugyancsak megszüntetett Irodia című kiadvány néprajzi különszámai is 
jelentős szerepet játszhattak volna a szlovákiai magyarság körében végzett néprajzi kutatások közkinccsé 
tételében. 

A költőből és irodalomtörténészből lett helytörténeti kutató, Koncsol László, a csallóközi Diósförge-
patony évszázadaiból adott ízelítőt. A település története egészen az Árpád-kor ig nyúlik vissza, jelentős 
események zajlottak itt a török időkben, különösen tragikusak a török kiűzését követő felszaoadítási 
harcok, majd a vallásháborúk időszaka. A hallgatóság csak ámulhatott azon, hogy egy olyan faluról, 
amiről a történeti kutatások eleddig jószerivel nem is tudtak, kellő alapossággal és szorgalommal milyen 
hatalmas helytörténeti anyagot lehet viszonylag rövid idő alatt összeszedni. KoncsolLász ló nemcsak 
irodalomtörténésznek és esztétának kitűnő, de jórészt kényszerűségből vállalt feladatával a szlovákiai 
magyar „történelmi szociográfia" műfaja is jelentősen gazdagodik. 

Az értékes rendezvénysorozatnak csupán a honismereti vonatkozású előadásairól számoltam be, de 
talán így is érzékelhető, mennyire hiányt pótló, milyen sok új és fontos ismeretet adó volt ,ez a 
tanácskozás, amit irodalomtörténeti témájú beszámoló és irodalmi műsor egészített ki. 

Halász Péter 

Feltárult a tapolcai 
Templom-domb1 

1988. május 18-án, a Múzeumi Világnapon, jelentős esemény színhelye volt a Balaton-felvidéki 
Tapolca: Pusztai Ferenc művelődési miniszterhelyettes ünnepélyes keretek közöt t e napon adta át a 
város történelmi magjában, a Templom-dombon létesült Romkertet. 

Ha a látogató végigsétál a tapolcai Templom-dombon , jelentős múlttal rendelkező épületeket talál. A 
domb középpont jában foglal helyet az Árpád-kori , XII—XIII . századi alapítású római katolikus 
plébániatemplom, tőle délre pedig, a domb aljában áll az ugyancsak középkori múltra visszatekintő 
plébánia épülete. A templomtól délnyugatra, a d o m b tövében találjuk a tapolcai Városi Múzeumot, 
amelyet — úgyis, mint a település legrégebbi iskoláját és kántortanítói lakát — mintegy két évszázadon 
keresztül Kántorház néven ismertek a helybeliek. Valószínűleg ez az épület is a késő középkori Tapolca 
egykori mezővárosi plébániai iskolájának fundamentumán áll. Az épülethez csatlakozik észak—déli 
tengellyel, részint kibővítésként, részint ráépítésként a jelenlegi 2. Sz. Általános Iskola, amely az 
ásatások eredményei szerint ugyancsak középkori „maggal" rendelkezik. A plébániatemplom északi 
oldalához 1872-ben az irgalmas nővérek zárdája épült, anol is 1951-től húsz éven keresztül a Batsányi 
János Gimnázium működöt t . Jelenleg az épület emeleti részén a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat 
Bauxitbányászati Gyűjteményének kiállítótermei találhatók. 

Az említett épületek-intézmények közvetlen térségében, a Templom-domb kellős közepén indult 
meg 1984 nyarán az a régészeti kutató- és fel tárómunka, amelynek első szakaszát, s ennek beszédes 
bizonyítékait a helyszínen helyreállított, most átadott templom-dombi Romkert mutat be az idelátoga-
tóknak. Mind a régészeti feltárás, mind pedig a romkonzerváló tevékenység költségigényes munkálatait 
a tapolcai Városi Tanács, a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat, a Veszprém Megyei Múzeum Igazgatóság, a 
Balatoni Intéző Bizottság és a Bakonyi Idegenforgalmi Bizottság tette lehetővé messzemenő erkölcsi-
anyagi támogatásával, fel nem sorolva itt és most azokat az intézményeket, vállalatokat és magánszemé-
lyeket, akik társadalmi munkával segítették elő a Romker t végleges kialakítását. A város szülötte, 
Marton László háromszoros Munkácsy-díjas, kiváló művész a Romker t megnyitása alkalmából 
Tapolcának ajándékozta nagyszámú gipsztervét, amelyből e napon állandó kiállítás is nyílt a városi 
múzeumban; ugyanekkor Mültünk című bronzba öntöt t köztéri alkotását, amelyet a Romkerttel együtt 
ünnepélyesen avathattunk. 

Az előnyös települési tényezők itt évezredek óta adottak voltak: a kiapadhatatlannak tűnő források 
által táplált állandó hőmérsékletű, soha be nem fagyó tó, felette a lapos, de közvetlen környezetéből 
mégis kiemelkedő dombbal, amely alatt — talán már a réz- és b ronzkor óta — a Balaton-felvidék 
legjelentősebb útvonalai is találkoztak. A Balaton ekkor még létező, s szinte a domb lábáig felnyúló 
lápos, halban-csíkban gazdag öble ugyancsak ittmaradásra csábított. Ez utóbbi tényező késztethette a 

'Képét lásd a B I l l -on. (Szerk.) 

60 



korai neolitikum (újkőkor) emberét is, hogy mintegy 7 ezer évvel ezelőtt itt letelepüljön. A közeli Szent 
György-hegy lankái — mint ot thon, a mediterrán táj — a szőlő- és gyümölcstermesztésre adott 
optimális lehetőséget a római kor telepeseinek. Bir tokközpont juk éppen ehelyütt, a Templom-domb 
közepén alakul ki: egyik villaépületük alapfalán áll ma Marton László szobra. A honfoglalást követően, 
az Árpád-korban is megőrzi a domb bir tokközpontjel legét; a XIII . század legelején, királyi adomány-
ként Tapolca birtokosa itt építi majd fel magánkegyúri alapítású templomát, s alakítja ki földesúri 
bir tokának (prédiumának) ma már csak részleteiben megfogható központját . Hasonló szerepet játszik 
— immár a városlődi karthauzi szerzet bir tokaként — a XIV—XVI. században is a Templom-domb: a 
szerzetesek először udvarházat, ezt követően pedig — a XV. század második felében — falakkal és 
védművekkel is megerősített várkastélyt (castellumot) építenek ide. A mohácsi vészt követően a török 
által többször is elpusztított Tapolca évszázadokra a veszprémi püspök birtoka lesz. A püspök a XVII. 
század közepén — a korábbi évszázadok építkezéseinek maradványait is felhasználva — egy elsősorban 
védelmi célokat szolgáló, felvonóhíddal és farkasveremmel is ellátott várkastélyt emel a domb közepén, 
köré pedig fegyveres „szabadlegényeket" (hajdúkat) telepít. Ez a várkastély egészen a Rákóczi-szabad-
ságbarcig fennállott, romjait a város XVIII. század elején újratelepülő lakossága használja majd fel 
építőanyagként. 

Minderről azonban sokkal többet m o n d , színesebben mesél az a viszonylag nagy terjedelmű 
katalógus, amely éppen az ünnepség alkalmából láthatott napvilágot, s amely — a templom-dombi 
régészeti ásatások kereteit túllépve — Tapolca történetét dióhéjban összefoglaló, korszerű összegzésnek 
is számit. Dr. Törőcsik Zoltán 

Hagyományápolás 
Mosonmagyaróvár óvodáiban 

A népi kultúra, a közösségek összetartó hagyományai megadták az embernek azt az érzést, hogy a 
kisközösségek sorozatán keresztül mindenki pótolhatatlan szerepet tölt be. Erre a mélyen gyökerező 
biztonságérzetre a gyerekeknek is szükségük van, melynek erősítésében nagy lehetőséget jelent óvodai 
munkánk során, gyermekek közösségében a népzene, népmese, népi játékok, kézművesség stb. 
alkalmazása. A néphagyomány sokrétű mai tevékenységnek és a megtartó kötelékek megteremtésének 

A természetes anyagok felhasználása a játékban. 

H 
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lehet eszköze. A népművészetből bármikor merí thetünk a gyermekek gyönyörködtetésére, problémái-
nak feloldására vagy az óvodai élet színesebbé, hangulatosabbá, gazdagabbá tétele érdekében. 

A mosonmagyaróvári óvodákban 1985-ben megalakítottuk Hagyományőrző munkaközösségünket . 
Feladatul jelöltük: feltárni az elfelejtett értékeket, s a gyermekközösségeknek visszaadni — ahogy 
Kodály mond ta — „elvesztett paradicsomát": anyanyelvünk egészsége érdekében, a lakótelepek 
betonkockáiból a játszóterekre kiszabaduló gyerekek érdekében, a régi gyermekkori emlékek jóíze és az 
óvodai ünnepélyek szépsége miatt , nemzeti műveltségünk folyamatossága érdekében, a lelki gazdagsá-
gért. 

Azokat az óvónőket kértük a Hagyományőrző munkaközösségbe, akik koruknál fogva még"benne 
éltek a falusi gyermekek napi játékainak derűs légkörében. Munkánk a következő tevékenységekből áll: 
az irodalom gyűjtése, tanulmányozása; manuális tevékenység átörökítése; az óvodai csopor tok díszítése 
a természetes anyagokkal; szigetközi gyermekdalok-, játékok gyűjtése, tanulása, tanítása; a jeles napok 
szokásainak feldolgozása az óvodai életben; aprók táncháza és játszóház a gyerekeknek. 

A napforduló köré építettük fel, csoportosí tot tuk gyűj tőmunkánkat , s utólag bemuta t tuk az óvodai 
foglalkozásokon. 

F a r s a n g i m a s k a r á z á s 

T a v a s z i h a t á r j á r á s 
Ú j é v i j ó k í v á n s á g o k 

T o j á s f e s t é s , l o c s o l á s 
K a r á c s o n y i p á s z t o r j á t é k o k 

P ü n k ö s d i j á t é k 
M é z e s k a l á c s k é s z í t é s 

M á j u s f a á I I i t á s 

L u c á z á s 

B ú z a ü l t e t é s L u c a 
M o z g á s o s é s 

H ú s v é t 

F a r s a n g M á j u s 1. d a l o s j á t é k o k 

C s e r e s z n y e á g v i z b e n K a r á c 8 o n y ^ P ü n k ö s d 
Tavasz 

S z ü r e t Ö , Z N y á r L a k o d a l m a s 

T e r m é t j á t é k o k k é s z í t é s e B u c s u k 

N é v n a p o k 

A r a t á s k e z d e t e 
M o z g á s o s j á t é k o k 

Új kenyér ü n n e p e 

S z ü r e t e k c s o p o r t o s a n 
L a k o d a l m a s j á t é k o k 

K ö z ö s t e r m é s g y ü j t é s 
Nyár i g y ű j t ő m u n k a , k i r á n d u l á s o k 

N é v n a p o k m e g ü n n e p l é s e 
B ú z a k o s z o r ú k é s z í t é s 

Ez azonban nemcsak egy-egy jeles naphoz, alkalomhoz fűződik , hanem óvodai életünk egészét 
átszövi. Kezdődik a játékkal. A szülők, megfogyatkozva időben és türelemben, a játékot többnyire csak 
boltból veszik. Adósságukat játékhegyekkel tudják le. A gyermek megvásárolt szeretetével kapcsolatu-
kat átengedik az üszkösödésnek. Már egyre ritkábban játszanak együtt velük, s még ritkábban jut 
eszükbe, hogy játékot készítsenek nekik, vagy esetleg megtanítsák őket készítésükre. 

Meghívtuk a nagyszülőket az óvodába, nyílt munkadélutánra, ahol beszélgettek a múltról , szokásaik-
ról. Tudatosítani szerettük volna, hogy az idős emberek éppen a legkisebbeknek adhatják a legtöbbet: 
szeretetet, törődést, figyelmet. A népi játékkészítés hagyományának átörökítését a látásra neveléssel 
kezdtük, azzal a meggondolással, hogy kultúránk alapozását szolgálja, ha látni tanulunk, látni tanítunk. 
Szülőföldünk gyalogösvényein nyitott szemmel járva, sok szép, érdekes élményben volt részünk. 
Bekalandoztuk a közeli kiserdőt, a platánfáktól ékesedő, mókuslakta parkot , a fűzfákkal szegélyezett 
Duna- és Lajta-partot. Megfigyeltük a növényeket, az állatokat, a színeket, a fényeket, a formákat. 
Szemlélődő sétáink során ju to t tunk el a környezetünk adta természetes anyagok gyűjtéséig. Kincseslá-
dánkban található: gubacs, toboz , bogyó, fadarab, gesztenye, makk, kukoricaszár, kukoricacsutka, 
gyékény, sás, virág, fűzfavessző, szalma, napraforgo, különböző magok, mákgubók, nád és egyéb 
termények. 

A gyűj tö t t anyagból néha már az erdei t isztáson játékszert készítet tünk. Ezt dalolással kísértük. Pl. 
búzavirág-koszorú készítésekor tanultuk a Koszorú, koszorú népi játékdalt, vagy papsajtból gyűrűt 
készítettünk és énekeltük hozzá a Csön-csön gyűrűt . Izgalmas volt a nádsíp készítése, amit a Lementem 
a pincébe kezdetű mondóka tanításával kö tö t tünk össze. A lányok szebbnél szebb Csutka Rozit 
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készítenek kukoricacsutkából, és sorolhatnám tovább. A lopótök a legkedvesebb ri tmushangszerünk. 
A mi kis műhelyünk mindennapjaihoz nemcsak a munkálkodás tartozik, hanem közben beszélgetünk, 

dalolgatunk, mesélünk, dúdolgatunk, mondókákat mondogatunk — beszélgetés, énekszó, játék mellett 
jobban megy a munka. 

N e m volt kedvesebb mese, mint az, amikor a szigetközi ember életéről meséltem. Meghívtuk a 
nagypapát, Varga Józsi bácsit, aki a múlt szokásairól mesélt. A lucázásról, lakodalmakról, pünkösdi 
szokásról, a búcsúkról, a karácsonyi köszöntők hangulatáról, a farsangi szokásokról, húsvétról. Ezen 
jeles napok „kicsinyített formái" ma is élők óvodánkban. H u m o r o s a lucázás, mikor csoportról 
csoportra járva, a szalmacsomóra térdelve fennhangon mondják mondókájukat a lucázók. Mondóka 
után várják az ajándékot, ami a gyermekek által közösen készített barkácsmunka. Természetesen közben 
szórják a szalmát, de azért most a dajka néni nem haragszik. A humor kedvéért seprűt fog, mintegy 
elkergeti őket , amin mindenki jót nevet. 

A karácsonyi ünnepvárás teendőibe bevonjuk a gyermekeket. Ter jeng a vanília, a fahéj, a szegfűszeg 
illata az óvodában. Sül a mézeskalács és a darálóskeksz-fenyődísz. A takarítás, az ajándékkészítés 
izgalma csoportról csoportra száll. Pásztorjátékot tanulnak a nagyok, azzal köszöntenek kellemes 
karácsonyt. 

A farsangi szokások felelevenítésekor a nagymamák is szót kapnak, akik mesélnek a régi időkről. 
Kukoricát pattogtatnak, régi dalokat énekelnek, természetesen ők is megtanulják az óvodás dalokat. 
Közösen táncolnak unokáikkal. Megmutatták a tollfosztás módját , átadták annak valamikori hangulatát. 
A gyerekek öröme leírhatatlanul nagy volt. Megtanítottak bennünket vajat köpülni, soha ilyen jóízű 
vajaskenyeret nem ettek a gyerekeink, mint abból a vajból, amit ők is köpültek. 

A névnapi köszöntőversek, -dalok egész sorát ismerik a gyerekek. Vidámsággal telik el pár óra, míg 
közösen ünnepelünk az ünnepelttel. 

A húsvéttal kapcsolatos hagyományok felelevenítesének csodálatos pillanata volt a tojásfestés 
hagymahéjjal, apro levelekkel, virággal. A locsolás hagyománya élő, kedves locsolóverseket tanulnak a 
fiúk erre az alkalomra. 

A májusfa állítás élő szokás óvodáink udvarán. Ez alkalomra a szülőket invitáljuk közös majálisra. A 
közös, mókás játékon a szülők körében is vidámságot, felszabadultságot, igazi já tékörömöt hoztak: 
végzettségre, beosztásra senki sem gondolt. 

Tavasszal hangos az óvodaudvar a várkörjárás játszásakor. Kedves szokás a kiszehajtás, mikor a 
szánkózódomb oldalán elégetik vagy a Lajtán úsztatják a „szalmatestű" bábot és felcsendül a dal: 

Bújj-bújj zöld ág . . . 
Sándor napiján megszakad a tél 

Jer-ier kikelet . . . 
A népi hagyományok egyre erőteljesebben bekerülnek az óvodai életbe. Az életrekelt népszokásokat 

beleszőttük az óvodai élet ünnepeibe. Meggyőződésem, hogy a régi hagyományok az újakkal ötvözve 
teszik széppé az emberek ünnepeit. A népi gyermekjátékok felelevenítésében a komplexitásra töreked-
tünk, mert lényegét tekintve nem választhatók külön a népi mondókák , népmesék, gyermekjátékok, sőt 
a játékszerek készítése sem. A játékszereket a játék eleven folyamata tölti meg élettel, miközben 
mondókák , dalok fűződnek hozzájuk. A játékteremtő erők szerves egységben tartják a játék céljaira 
kitermelt tárgyat, a népköltési és népzenei hagyományt , az öröklődő cselekvést. 

Hagyományőrző munkánk jelentőségét abban látom, hogy csak akkor tudunk a jövőért lelkesedni 
tudó és a jövő épí tőmunkájában szívvel-lélekkel részt venni akaró embereket formálni, ha ráneveljük 
gyermekeinket elődeink szellemi, anyagi és erköcsi hagyatékának megbecsülésére. Végezetül Kodály 
Zoltánt idézem: „Óvodáskorban a magyarság tudat alatti elemeinek Deültetése, lassú kifejlesztése a 
feladatunk. Magyar mivoltunk épületének mintegy a föld alatti alapjait kell itt lerakni. Minél mélyebbre 
épül a fundamentum, annál szilárdabb az épület . . . A tudat alatti nemzeti szokások legjobb 
megalapozója a néphagyomány." 

Szabó Vilmosné 

A Czuczor Gergely-napokról 
A Csemadok érsekújvári honismereti köre 1966 szeptemberében, Czuczor Gergely halálának 100. 

évfordulóján javasolta a Csemadok helyi vezetőségének a Czuczor irodalmi és kulturális napok 
megrendezését. A város vezetősége is helyesnek tartotta ezt a gondolatot , annál is inkább, hiszen 
Czuczor Gergely a várostól mintegy 2 km-re lévő Andód községben született, és iskoláit részben 
Érsekújvárot t végezte. 

A város, a Csemadok helyi vezetősége és a Honismeret i Kör mindent megtett azért, hogy Czuczor 
Gergelynek a városban lévő régi bronz mellszobrát felkutassa, de munkája eredménytelen volt. Ezért 
egy új mellszobor elkészítését tűzték ki célul, amire Melis György fiatal szobrászművész, a város 
szülötte kapott megbízást. A szobrot 1969. március elején állították fel, és ezzel kezdődtek az I. Czuczor 
Gergely irodalmi és kulturális napok, s azóta is megrendezi őket a Honismereti Kör, minden év 
márciusában. 

63 



A rendezvények koncepciója minden évben hasonló. Képzőművészeti kiállítás, néprajzi vagy hasonló 
témájú előadás. A rendezvénysorozat csúcsa március 13—14., a szoborkoszorúzás ünnepélye, utána a 
Csemadok székháza nagytermében az ünnepi est, amelyen Czuczor Gergelyről és a szabadságért küzdő, 
felvilágosult költőkről, írókról emlékeznek meg. 

Az ünnepi est eddigi szónokai között találjuk: Turczel Lajos egyetemi tanárt, Danczi Józsefet, agyőri 
bencés gimnázium igazgatóját, Derne László egyetemi tanárt, Hegedűs Géza egyetemi tanárt, Kürti 
Péter középiskolai tanárt, Sidó Zoltánt, a Csemadok KB elnökét, Révész Bertalan főiskolai tanárt, 
Szénássy Zoltán, Gáspár Tibor gimnáziumi tanárokat. Az idei ünnepi esten Czine Mihály egyetemi 
tanár volt a szónok. Ezenkívül író-olvasó találkozóra is sor kerül a csehszlovákiai magyar írókkal. Az itt 
szereplő írók között találjuk Kulcsár Tibort, Rácz Olivért, Zs. Nagy Lajost, Ordódy Katalint, Lovicsek 
Bélát, Mikola Anikót stb. A mostani író-olvasó találkozót Cselényi László tartotta. Az irodalmi és 
kulturális napok keretében egy-egy színész fellépése is szerepel. A Czuczor-napok alkalmával volt már 
itt Szabó Gyula színművész, Simándy József operaénekes, Bitskey Tibor színművész, Boráros Imre a 
komáromi (Komárno) Magyar Területi Színház művésze stb. Ez évben Moldovának nagy a széle címmel 
diavetítéssel egybekötött néprajzi előadást tartott Halász Péter, a Honismeret szerkesztője. Az előadást 
mintegy 110 hallgató kísérte figyelemmel. A moldvai csángómagyarokról szóló néprajzi előadást Budai 
Ilona népdalénekes tette színessé. 

A koszorúzási ünnepélyre ez évben több mint négyszázan jelentek meg a Csemadok székháza előtti 
szobor környékén. Égő fáklyák kíséretében elsőként a Csemadok helyi szervezet koszorúját helyezték 
el, majd a költő szülőfalujának, Andódnak a koszorúját, végül a városból több iskola is megkoszorúzta 
Czuczor Gergely szobrát. A szobornál Berényi Margit Gyurcsó István Népvándorlás kora című 
költeményét tolmácsolta. A Csemadok helyi szervezete Kodály énekkarának számaival fejeződött be a 
kinti ünnepély. 

Az ünnepi műsor a Csemadok székháza nagytermében folytatódott . Az ünnepi estet a szervezet 
énekkarának számaival kezdték. Az énekkar karnagya Veszprémi Ferenc pedagógus. Majd a helyi 
szervezet elnöke, Vas Károly üdvözölte a megjelent nagyszámú közönséget, és az est előadóját, dr. 

A Csemadok érsekújvári szervezetének Kodály-énekkara, karnagya Veszprémi Ferenc 
pedagógus. 

Czine Mihály egyetemi tanárt. Az irodalomtörténész Érsekújvár nagy szülöttjének, Kassák Lajosnak a 
jelentőségéről beszélt. Az ünnepi műsor színvonalas és változatos volt: zongoraszámok, szavalatok 
következtek, ezek közül ki kell emelni Nátek Katalin gimnazista Czuczor Gergely költeményeiből 
összeállított műsorát és ki tűnő előadását. Az ünnepi esten mintegy 500-an jelentek meg, köztük a 
Csemadok komáromi szervezete és a nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub is képviseltette magát. A 
színvonalas ünnepély Vas Károly elnök zárszavával ért véget. 

A XIX. Czuczor Gergely irodalmi és kulturális napok befejező műsorára március 30-án került sor, a 
„Helyesen magyarul" nyelvi vetélkedő járási döntőjével, amelyben főként középiskolások vettek részt. 

Hof er Lajos 
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Széchenyi Társaság Budapesten 
150 hazai és 30 külföldi taggal működik az 1987 őszén hivatalosan engedélyezett Széchenyi Társaság, 

mely célul tűzte ki a „legnagyobb magyar" életművének feltárását és ápolását, a ma is hasznosítható 
tanulságok elemzését Magyarország es az egész magyarság haladásának segítségére, az egyetemes 
emberiség szolgálatára. 

Több eves előkészületek után, egy kisebb baráti közösség: Buday Miklós, Bekker Béla, Csallóközi 
Zoltán, Haraszt i Ákos mérnökök , Kunszabó Ferenc és Mózsi Ferenc írók, Mausz Got thard és 
Daszkalovics Katalin, a Pegazus Tours vezetői és mások kezdték el a szervezőmunkát, folytatva Varga 
György mérnök és néhány barátja évtizedes erőfeszítéseit Társaság alapításra. A hivatalos tar tózkodás 
— talán ódzkodásnak is lehet nevezni — oka az volt, hogy Nagycenken evek óta jól működik , sok taggal, 
a Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Köre. Nincs szükség tehát — mondták — még egy Széchenyi 
Társaságra Magyarországon. A különböző összejövetelekre közben Szabó Kálmán, Dimény Imre, Ruff 
Imre professzorok; Jenei György szociológus, Stumpf István jogász, Katona Tamás történész, Kocsis 
István író, Tó th József és Czeizel Endre orvosok és mások baráti kö rükbő l lassan a műszaki—mezőgaz-
dasági—jogi—irodalmi, művészeti élet egyre több ismert alakját kapcsolták be a szervezőmunkába. A 
valamivel később szervezni kezdett „Széchenyi Casino hagyományőrző és művelődési társaskör" 
közművelődési programjával szemben (Debreczeni Dóra lelkesedésének köszönhetően sok szép 
rendezvényünk volt ez ideig) a Széchenyi Társaság feladatul vállalta, hogy a magyar társadalom es 
gazdaság valamennyi részterületéről megbízható ismereteket szerezzen tagjainak szakértelme révén. Az 
alapító taglétszám 70 fő volt, ez 1988. január közepéig megkétszereződött . Az elnök Dimány Imre 
akadémikus, volt mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, a főt i tkár Szijártó István tanár. 

A Széchenyi Társaság eddigi rendezvényei (Széchenyi-relikviák Magyarországon, mezőgazdaságunk 
helyzete, oktatásügy kérdései, a magyar idegenforgalom helyzete, egészségügyünk aktuális kérdései, a 
népfőiskolák hagyományai, tejgazdaságunk helyzete stb.) áttekintésére szorítkoztak, a referátumok és 
vita anyagát ajánlásokba foglalva (a Széchenyi-füzetek sorozata) az illetékes állami-társadalmi szervek, 
tudományos intézetek rendelkezésére bocsátja, s megküldi tagjainak. A 6—12 fős munkabizot tságok 
önálló tervek szerint rendezett vitáin műhelymunka folyik, a meghirdetett programokra mindenkit 
szívesen várunk. A munkacsopor tok (ifjúsági-oktatási-nevelési, orvosbiológiai, életmód, műszaki-közle-
kedési, gazdaságpolitikai, társadalompolitikai, irodalom-művészeti, nemzetközi kapcsolatok, idegenfor-
galom, és a legfontosabb a Széchenyi életművet feltáró, azt értelmező, elemző) folyamatosan dolgoznak, 
s az alapszabályban rögzített célt elvileg két irányból — egyrészt Széchenyi István életműve felől, 
másrészt a nemzet előtt álló mai feladatok oldaláról — közelítjük. A szükségletek, lehetőségek és saját 
erőnk alapján igyekszünk kapcsolódni a magyarság és az emberiség létének fő területeihez. Elméleti és 
gyakorlati munkáról egyaránt szó van. Fontos a kapcsolattartás más társaságokkal. Egy ad hoc-bizottság 
az elnökség elé több mint 50 megoldandó és megoldható feladatot javasolt. (A szervezés javításával ez a 
szám sokszorosára növekedhet.) Feladatokkal tehát bőven elláttuk egymást. 

A Széchenyi Társaság nyi tot t , minden célkitűzésünket vállaló, munkánkhoz kapcsolódni kívánó fiatal 
és idős értelmiségit, fizikai dolgozót szívesen látunk. Vegyenek részt rendezvényeinket, s ha rokonszen-
vesnek tartják munkánkat , legyenek a Társaság tagjai. Eredményesen dolgozó gazdasági egységek, jogi 
személyek szponzorálását is örömmel vesszük. 

Demokratanak lenni — írta Bibó István — annyit jelent, mint nem félni. Mi, jelenünk és jövőnk; a 
haza érdekében itt és most szeretnénk erősíteni a reformtörekvéseket. Az akadémiaalapító fiatal mágnás, 
a reform-országgyűléseken tanácskozó, vi tatkozó honatyák beszédeit megsokallva elment dunai és 
balatoni gőzhajózást szervezni, Al-Dunát és a Tiszát szabályozni, építtetette a Lánchidat, s közben 
közgazdasági alapműveket írt. (Lord Káldor a Hitelt a kor egyik legnagyobb közgazdasági művének 
nevezte.) Naplója máig sincs lefordítva teljesen, vívódó filozófust, nagyszerű embert szeretünk meg Ö t 
olvasva. Széchenyi szavaival: „Midőn a casinókat, a lóversenyeket, s ilytéléket tervezem — korántsem az 
végcélom, miképp társasági kellemeiteket neveljem, a lótenyésztést mozdítsam elő, s így tovább, noha 
egyúttal mind ezeket is kifejteni felette hasznos, de azért mégis ezek mellékes tekintet-, hanem fő célom 
az, hogy hazánk erei központosul janak, a megyei, városi, mágnási, nemesi, polgári, vallási, nemzeti 
satöbbi különösek egy magasabb célra olvadozzanak össze, az ember nem mindig czíme és állása, de 
mint ember, belbecse után latoltassék, elmetorlódások által a nemzeti legnagyobb kincs, a kiképzett, 
előítélet nélküli, emberi velő mindinkább növekedjék, s kellő helyére emeltessék, mikép felébrendjen a 
köziélek, s így erősebb a haza." 

Szíjártó István 
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Oláh István-
emléktáblát 
avattak 
Monoron 

1988. április 23-án Monoron , a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola bensőséges 
ünnepség színhelye volt . Az egy évvel korábban alakult Oláh István Emlékbizottság felhívására, 
születése 75. évfordulóján, közadakozásból domborművet avattak az egykori diákok és tanártársak. A 
mű Oláh Istvánt, az iskola alapító igazgatóját ábrázolja, aki 1969-ben hunyt el. 

1913-ban született. Családja — több nemzedéken át — monor i , ami egyik magyarázata a szülőföldhöz 
való kötődésnek. A kisiparosok gyermeke a kiskunfélegyházi taní tóképzőt végezte el. Osztálytársa volt 
Darvas József, akivel ekkor kötött maradandó és kölcsönös hatású baratságot. T ö b b éves munkanélküli-
ség után tanyai taní tóként kezdte pályáját, ami kezdettől összeforrot t nála a népművelő tevékenységgel. 
Pályafutásának fontos állomása Monor i -e rdő , ahol nevelői tevékenysége is kiteljesedett, az általa 
szervezett népfőiskola országos hírű kezdeményezéssé vált: előadói közöt t szerepelt Móricz Zsig-
mond is. 

1947-—1954 közöt t megyei, majd minisztériumi szinten végzett irányító munkát . 1954-ben visszatért 
Monorra . A mezőgazdasági technikumból , amelynek évfolyamonként egy-egy osztálya a falu külön-
böző épületeiben kapot t helyet, rövid idő alatt 16, majd 20 osztállyal működő középiskolát szervezett. 
Haláláig vezette ezt az iskolát, amelynek profilját a vidék igényeivel összhangban alakította ki. A 
középiskolát a környék kulturális központ jává formálta, s az iskolának ez a jellegzetessége idővel élő 
hagyománnyá változott . Ennek egyik bizonyítéka az iskolával szinte egyidős, folyamatosan m ű k ö d ő 
irodalmi színpad. 

Az iskola azok közé a kis számú középiskolák közé tar tozot t , amelyek eredményesen valósították 
meg az országszerte kudarcot vallott 5 -I- l -es oktatási formát is. Oláh István eredeti gondolatai közé 
tar tozot t , s a reális igények felméréséből fakadt az a koncepció, amely a munkára nevelés mellett a 
továbbtanulni nem szándékozó érettségizettek munkába állásíát akarta segíteni egy szakma egészen vagy 
részben való elsajátításával. Segítette is. Első kísérletei 1957Í-ből valók, s amikor országos gyakorlattá 
vált, már eredményeket tudott felmutatni. 

Az avatásra az iskola egész napos ünnepségsorozatot szervezett. Az emlékmű átadására Tóth Tibor 
megbízot t igazgató üdvözlő szavai és Végh Zsuzsa tanuló szavalata után került sor. Ünnep i beszédet dr. 
Fónyad László — Oláh István egykori diákja — mondot t . Az emlékműhöz az első koszorút — a 
közvetlen hozzátar tozók nevében — Csetnekiné Oláh Lujza és Oláh Gyula, és az emlékbizottság 
elnöke, Gutay Károly — egykori helyettese — helyezték el az ünnepség végén. Gutay Károly 
bejelentette, hogy az O láh István Emlékbizottság a jövőben József Attila ó i m n á z i u m Baráti Köreként 
folytatja munkáját. 

Burján István 

In memóriám Lengyel Dénes 
Lengyel Dénessel mint Csokonai-kuta tó találkoztam először: Csokonai Vitéz Mihály tanári pályája 

címmel írt cikket a Köznevelésbe a költő halálának 150. évfordulóján. Szép írás, lényegre tapintó írás: 
érezhető, hogy aki írta, vérbeli nevelő maga is, lelkes híve s tudós ismerője annak az ú j „pedagógiai 
láz"-nak (az ő kifejezése), amely Rousseau nevével egybeforrva csapott át Európán. Kisütött írásából az 
a felvilágosult humanizmus is, ami e nagy korszak legjobb elméit jellemezte, ahogy érezhetően őt magát 
is, aki az emlékező cikket írta. Mindez nem volt véletlen, hiszen Lengyel Dénes, a vérbeli nevelő, a 
magyar és a latin mellé fölvett harmadik szakja, a francia folytán a felvilágosodás korának is kiváló 
ismerője volt. 
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Fájdalom, hogy mindezt már múlt időben kell elmondani róla, s szerény vígasz, hogy irodalmi művei 
mellett rokonszenves nevelői és emberi egyénisége is elevenen él ismerői emlekezetében. Latin s francia 
szakjának első gyümölcsét, amely Ovidius és a francia renaissance címmel 1933-ban jelent meg, a 
szakemberek tartják számon, ahogy a nagy francia tanmeseköltőről, La Fontaine-rö\ írt monográfiáját 
is, amely kerek harminc évvel később látott napvilágot. Pedagógiai — nyelvi, irodalmi — módszertani 
munkái összefüggnek budapesti középiskolai tanári pályájával s azzal, hogy csaknem egy évtizedig a 
Központ i Pedagógus Továbbképző Intézet magyar tanszékének volt a vezetője. 

1961-ben következett az a fordulat pályáján, amely élete legtermékenyebb negyedszázados korszakát 
nyitotta meg: méltó tárgyat — tárgyakat — kínálva irodalmi ismereteinek s nevelői tehetségének. 

Személyesen ott találkoztam vele, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatóhelyettesi szobájában, a Jókai 
szerkesztette H o n hatalmas fóliánsa fölé hajolva. 

Régebbi irodalmunk avatott népszerűsítőjeként már korábban is kiadta XIX. századi költőinket (a 
Nagy Magyar Költők sorozatban), s mint kiváló filológus, régebbi magyar irodalmunk szövegkiadásá-
ban is részt vett (pl. a Salamon és Markalf, Ponciánus históriája, a Heltai-féle Száz fabula közreadásával). 
Így természetesnek tekinthető, hogy a nagy, százkötetes Jókai kritika kiadásnak is egyik sorozatszer-
kesztője lett. 

Jókai, a „nagy mesemondó" maga is szerelmese volt a magyar múltnak s a magyar tájnak, ahogy 
Lengyel Dénes földije, a szintén Kisbaconban, a Székelyföldön született Benedek Elek (kiről, akárcsak 
Jókairól, monográfiát is írt). Az ő n y o m u k b a lépett, mikor a magyar történelem mondáinak 
összegyűjtésével rátalált arra a szerencsés műfaj ra , amelyben irodalmi, történelmi ismereteit, stíluskész-
ségét összeötvözhette nevelői érzékével. A Régi magyar mondák s a Magyar mondák a török világból és 
a kuruc korból, majd a Kossuth Lajos öröksége számos kiadást ért meg (a régi mondák hetet!), s bár 
elsősorban az ifjúságnak szánta őket, szólnak ezek mindannyiunkhoz: ott vannak az én könyvespolco-
mon is. 

Történelmi tárgyú munkáival párhuzamosan jelent meg tollából az Irodalmi kirándulások két kiadást 
megért kötete. Egyik irodalmi kirándulása az Ókori bölcsek nyomában vezette, majd — hattyúdalaként 
— ennek folytatását is megírta az újkor bölcseiről; mert a bölcsesség, a filozófia világa is vonzotta. 

77 éves volt, mikor kihullott a kezéből a toll, s ha a tervekhez és lehetőségekhez képest korán is, az a 
nem kevés, amit örökségbe hagyott , együtt azzal a'„valóságos embert formáló tudas"-sal, amelyet a 
pedagógus Csokonaitól idézett emlékcikkében, s amely őt magát is annyira jellemezte, avulatlan 
értékként tovább él irodalmi műveltségünkben. 

Szilágyi Ferenc 

Kövendi esték 
Nagyon korán, negyvenkilenc esztendősen elment Vásárhelyi Géza erdélyi köl tő, a Viaskodás 
az angyallal, A 998. éjszaka és Én ezt már úgyis álmodom szerzője. „Civilben" orvos, hosszú 
időn at körorvos egy nevezetes aranyosszéki faluban, Mészkőn. Állomáshelyén a helyi 
közművelődés, helytörténeti kutatások patrónusa. Talán erről az oldaláról ismerik legkevés-
bé. Éppen ezért, búcsúztatóként, hadd villantsam fel egyik ilyen jellegű, a népnevelőhöz 
kö tődő élményemet. 

Jó Balázs Ferenc biztosan szívesen tartana most velünk. Kiváltképpen, hogy ezen a rövid távon is — a 
Szamostól az Aranyosig — kényelmes Lada kocsiján utaztathatná Vásárhelyi Géza dok to r úr. A nagy 
gyalogló — aki bejárta a kerek világot — Torda után kiszállna, hogy az aszfaltról leforduló bekötőút 
elején, még Bágyon előtt szippantson néhányat Aranyosszék-országTriss téli levegőjéből. Bújna is vissza 
a kocsiba, nem a testet átjáró kellemes melegért, hanem a lelket lázba hozó újdonságok kedvéért. 
Vásárhelyi Géza a verseit se hozná szóba, s azt is csak futólag, hogy hosszú esztendőkön át Körorvos volt 
Kövenden; más lenne a legfontosabb mindket tőiüknek. Közös szenvedélyük és közös szolgálatuk alól 
feltámadt cselekvésvágy, az önkifejezés és világot-tanulás igénye. Nyolc esztendő alatt mintegy 
kétszázötven különös vándor érkezett ezen az ú ton Kövendre, miként Balázs Ferenc mészkői portáján a 
szolgálatra érkező vendégek „időnként váratlanul és mégis mindig vártan jelentek, hol vastag 
bakancsokkal, hol sítalpakkal, az időszakok törvényei szerint . . . " 

És megszólalna Balázs Ferenc uram, idők ködéből : 
-— Még nevében is az örökségünk folytatója a ti előadássorozatotok: népfőiskola. 
— Aranyosszékhez illő hagyomány. 
— Mészkőn mi a harmincas években a falusi népnek jogismeretet, irodalomtörténetet, közgazdaságot 

taní tot tunk. 
Vásárhelyi doktor úrnak van mit válaszolnia: 
— A Mészkővel szomszédos Kövenden tar tot tunk történelmi, néprajzi, orvosi, zenei, irodalmi, 

esztétikai előadásokat. Jártak kint színészek és tudósok, írók és jogászok, szerkesztők és fi lozófusok. 
Egyszerre hárman-négyen jöttek, alkalmi csapatban, hogy az okosí tó szó mellé szórakoztató játék vagy 
hangulatkeltő ének társulhasson. 

Balázs Ferenc meg se kérdezné, hogy ki a mozgatója, a lelke ennek a modern népfőiskolának. Mert a 
közösségi igény és a történelmi szükség nem elegendő, kell egy ember is, idegeit és idejét nem sajnáló 
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józan megszállott, aki a szervezés nyűgét és a felelősség gondját magára vállalja. És a kerek világot bejáró-
Balázs Ferenc jó szemmel meglátná nyomban, hogy a mai kövendi népfőiskola — másut t szabadegye-
temnek nevezték Erdélyben, míg egyáltalán működhet tek — spiritus rectora csak ez a testes, vidám, 
nyugodt és bölcs kö l tő-aoktor lenet. Aki a legtöbbször saját kocsiján hozza ki a kolozsvári előadókat, és 
még most is ezzel a faluval törődik, midőn szolgálata már az új tordai körzetbe állította. A városi 
születésű orvos, aki tegező otthonosságban él Kövend jó néhány földműves emberével, korban, 
törődésben testvéri falustársaival, s ezek úgy álltak melléje, mint ahogyan Balázs Ferenc szerette volna 
eszményei oldalán látni Mészkő egész népét. 

Azon az estén a kövendi művelődési házban Benedek Elek emlékét idéztük fel. Országszer te akkor 
zajlottak a falusi könyvnapok, ezek sorába jól beillett ez a találkozó is. Szabó Zsolt a gyermekek 
mesemondójáról , a magyar történelmet fe lmutató Elek apóról beszél, képeket vetít fel a mozivászonra, 
aztán a közélet demokratikus harcosáról szól, a publicista Benedek Elekről, én meg a kisbaconi kúriára 
igyekszem elvezetni — képzeletben — a kövenaieket . A falu kicsi iskolásai Benedek Elek-jeleneteket 
adnak elő, Barabás-Kásler Magda — aki a dévai csángók folklórját , az egész erdélyi magyar 
népköltészetet tette ismertté rádióban, tévében — amíg volt erre lehetősége —, balladákat és 
virágénekeket ad elő, Boér Károly lantos kíséretével. Szabó Zsolt, aki gyakorlott szervező volt mindig, 
megígéri, hogy a művésznő — ha kívánják — meg is tanítja a kövendieket valamelyik énekre. Feszeng 
bennem a kíváncsiság, meglehetősen zárkózot t közösségnek tudom Kövendet, vajon hajlik-e a 
lehetőségre? 

A tele terem szavaz. Egy XVI . századi virágénekre. Már tanuljuk is, közösen, örömmel : 
Szól a kakas már, 
Majd megvirrad már. 
Ha az Isten neked rendelt, 
Tiéd leszek már. 

Szabó Zsolt mellett, az első sorban ott ült a felesége, az új kövendi körorvosnő, Vásárhelyi Géza 
ezúttal nemcsak a falu egészségének óvásában, de a nép lelkének gyarapításában, öntudatának 
pallérozásában is utódjaként mutatta be. Vásárhelyi Géza sem lesz hűtlen Kövendhez, ígéri, eljön ide 
továbbra is, legközelebb ő hozza ki a kolozsvári bábszínház magyar tagjait a Karnyónéval. 

Hazafelé azon kapom magam, hogy Vásárhelyi doktor úr kocsijában megint halkan dúdolgatok, a téli 
erdélyi éjszaka sűrű ködében: 

Szól a kakas már, 
Majd megvirrad már . . . 

Beke György 

Emlékezés Németh Sándorra 
A honismereti mozgalom bölcsőjét ringatta. H ú s z éve, hogy fiatalon, munkaerejének teljében árván 

hagyta családját és legkedvesebb munkáját , a honismereti szakkört . Nagy vesztesége volt Győr-Sopron 
megye művelődésének. 

A rábaközi Kisfaludon született, Sopronban végezte el a tanítóképzőt és Szegeden szerzett 
magyar-történelem szakos tanári diplomát. 1940 óta Lébényben tanított. Iskolai munká ja mellett 
gyűjtögette a középkori templomáról közismert község történelmi emlékeit, a nép életének tárgyait, 
hagyományait . Tanítványaiból szakkört szervezett . Az országosan kibontakozó honismereti mozgalom 
nála már készet talált. Készségesen vett részt a szervező munkában , s lelkes látogatója volt minden 
konferenciának, előadásnak. Tudását állandóan fejlesztette és tapasztalatait a gyakorlatban hasznosítot-
ta. Elsők közöt t kapcsolódott be a falukrónika írásába, s munká ja országos hírűvé vált. Krónikáját 
1680-tól vezette, benne Lébény bíráinak rendeleteivel, a céhes iparosok névsorával, a község életének 
jelentős eseményeivel, a nevezetesebb helybeli emberek tetteivel, egészen 1967-ig. Sikerrel vett részt az 
önkéntes néprajzi gyűj tők pályázatain. G y ű j t ö t t anyaga állandó kiállítássá szaporodot t a helybeli 
gimnázium tantermében. Régi mesterségek szerszámai, a földből előkerült eszközök, a népi gazdálkodás 
tárgyi emlékei, kalendáriumok, házasság- és móringlevelek voltak legértékesebb darabjai. A kiállítással 
kapcsolatban előadásokat tar tot t , ismeretterjesztő rendezvényeket szervezett. Nyáron pedig diákjaival a 
magyaróvári múzeum ásatásait segítették fizikai munkájukkal . 

Ennek a gazdag munkásságnak, értékes gyűj teménynek ugyanaz lett a sorsa, mint sok hasonlónak az 
országban. Halála után a tanács összeszedette gyűjteményét, nogy majd a művelődési házban múzeumot 
csinálnak belőle. Sajnos azonban szanaszét hord ták az értékes anyagot , s így az életmű megsemmisült. 
Azóta Lébény újra híres lett a szövetkezet tagságának lelkes segítségével összehozott t sz-múzeumról , s 
benne bizonyára Németh Sándor két évtizedes munkássága is tovább él. Ezért megérdemelne legalább 
egy megemlékezést a m ú z e u m falán! 

N e m fejezhetjük be jobban méltatásunkat, mint a Szabad Földben 1965-ben megjelent, a honismereti 
mozgalom célját is tömören kifejező saját szavaival: „Nem szakembereket nevelni a célom, hanem csak 
teljesebb embereket, hogy munká juk a falu egészséges önérzetét tartsa ébren, segítsen eligazodni a 
múltban, hogy érthetőbb legyen mindnyájunkban a jelen és a jövő." 

Timaffy László 
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H U N F A L V Y J Á N O S : 

Magyarország és Erdély 
eredeti képekben I—III. 
Európa Könyvkiadó, 1987. 
292, 427, 135 old.) 

Könyvaukciók egyik legértékesebb darabja volt 
még néhány éve Hunfalvy János háromkötetes 
műve, mely most hasonmás kiadásban a szélesebb 
olvasóközönség elé kerülhetett. Először 1986 vé-
gén, majd a nagy sikerre való tekintettel 1987 
karácsonyára ismét megjelentette az Európa 
Könyvkiadó. Mindkét kiadás szinte pillanatok 
alatt elkelt. Ebben az érdeklődésben nagy szerepe 
van annak a több mint kétszáz acélmetszetnek is, 
mely a német Ludwig Rohbock munkája, s a múlt 
század közepi ország képét: a legjelentősebb mű-
emlékeket, városképeket, tájakat ábrázolja. Hogy 
a könyvet megfelelően értékeljük, érdemes megis-
merkedni szerzőjével, az éppen száz éve elhunyt, s 
azóta méltatlanul elfeledett Hunfalvy Jánossal és 
korával. 

A Hunfalvy testvérek nagyon fontos szerepet 
játszottak a múlt század második felének tudomá-
nyos életében. Az idősebb testvér, Pál a finnugor 
rokonság bizonyításának harcosa, a magyarság, a 
székelyek eredete foglalkoztatta, nyelvész, törté-
nész, néprajztudós; megírta a magyar föld etnog-
ráfiáját, megszervezte a Magyar Néprajzi Társasá-
got, majd a román nép történetét kutatta. A 
pontosan tíz évvel fiatalabb János történészként 
indult, majd a statisztika és a földrajztudomány 
felé fordult , ő volt a geográfia első egyetemi 
oktatója, a Magyar Földrajzi Társaság alapítója és 
elnöke, a tudomány hazai meghonosítója. Élet-
műve hatalmas és szerteágazó, s ezt kora is nagyra 
értékelte, nemzetközi kongresszusokon európai 
szaktekintély. Itthon már életében utcát neveztek 
el róla. Épp ezért különös, hogy neve halála után 
hosszú időre eltűnt, s ma sem kellőképpen ismert. 

A Hunfalvyak ősei a szepességi Hunsdorfról 
(Hunfalva) költöztek a közeli Nagyszalókra. In-
nen magyarázható eredeti nevük: Hunsdorfer , 
melyet később együtt magyarosítottak meg. A két 
testvér életútját nehéz egymástól elválasztani, any-
nyira összefonódik. A szász földműves família 
Pált taníttatni kívánta, az 1820-ban született Já-
nost pedig iparosnak szánta. Ö azonban korán 
kitűnt tehetségével, s a tanító és a lelkész kérésére 
apja vállalta további taníttatását. 1832-ben a kés-
márki evangélikus líceumba került, s három osz-
tályát kiválóan végezte el. Ekkor Miskolcra ment 

bátyja mellé, aki a Podmaniczky családnál volt 
nevelő. A két bárófiuval együtt tanult, s részt vett 
nevelésükben. PodmaniczKy Frigyes így emlék-
szik rá: „a vele való érintkezés és együtt tanulás 
csakis jótékony befolyással lehetett mi reánk 
gyöngébbekre és a fejlettség sokkal alantosabb 
fokán állókra nézve". 

Pál életében döntő változást hozott a nevelős-
ködés. A miskolci évek alatt tanult meg magyarul, 
s a magyarsághoz tartozás tudata ekkor, Széchenyi 
eszméi nyomán tudatosult benne. A reformkor 
lelkesedése, a magyar kultúra megismerésének 
vágya hatja át. Az országgyűlési részvétel, majd a 
németországi tartózkodás gazdagítja látókörét, 
felismeri az elmaradottabb magyar viszonyokat, s 
ez még jobban a magyarsághoz köti, cselekvésre 
ösztönzi. Hatása alatt öccse már fiatalon magyar 
érzelművé lett. 

János 1838-tól Eperjesen tanult tovább, filozó-
fiát, jogot, később teológiát. Gyorsan tanulja a 
nyelveket, a német, szlovák és magyar mellett 
hamarosan franciául, angolul, olaszul, spanyolul 
beszél, s jártas a klasszikus és keleti nyelvekben is. 
Az 1840-es évektől már saját lábára kell állnia, 
ezért ő is nevelő lesz, Dessewffy Egyed mellett. A 
gazdag családi könyvtárból tovább gyarapítja is-
mereteit, s bekapcsolódik a reformkor politikai 
nyüzsgésébe is. Kisebb szépirodalmi, történelmi 
jellegű írásokat küld Pestre, az Athenaeumhoz. 
Tanulmányainak záró fejezete egy németországi 
tanulmányút, Berlinben történelmi előadásokat 
hallgat. Hazatérte után várja a késmárki líceum 
jogi tanszéke, ahol már bátyja is tanít. Mindketten 
nagy lelkesedéssel vetik be magukat a tanári mun-
kába és a társadalmi-politikai életbe. 

1848-ban szívvel-lélekkel csatlakoznak a sza-
badságharc eszméihez. Pál képviselő, János cikke-
iben vállalja forradalmiságát: „a szabadság szel-
leme újra föltámad, trónokat ingat és dönt, s a 
nemzeteket zajlásba hozza " — írja. 

Világos után a tanári pályát nem folytathatja, a 
líceumot bezárták, őt felfüggesztik állásából, s 
szeptemberben felségsértés és lázító elvek miatt be 
is börtönzik. A börtönben töltött pár hónap alatt 
kezdi el írni hatalmas méretű művét, az Egyetemes 
történelmet, ami 1851—1852-ben 3 kötetben meg 
is jelent. Az első, aki a forradalom és szabadság-
harc eseményeit leírja, alig két évvel a bukás után. 
Mivel tanári állását nem sikerült visszaszereznie, 
újra nevelő lesz, a kivégzett gróf Leiningen Károly 
gyermekeinél, Pesten. Az Egyetemes törtenelem-
nek nagy sikere lett, a tudományos élet is felfigyelt 
rá, bár tanítását megtiltják: „az egész könyv forra-
dalmi izgatás az osztrák ház ellen". 

69 



Második nagyobb műve a Magyarország és 
Erdély eredeti képekben című orszagleíró, honis-
mertető könyv. Geográfusi pályája majd csak 
később kezd kibontakozni , miután 1858-ban az 
Akadémia levelező tagjává választották. A könyv 
tehát olyan korban készült, amikor nagyon fontos 
volt a magyarságtudat erősítése, a magyar nyelv 
ügye, s ez a szövegben is többször előbukkan. 
Buda és Pest leírásánál részletesen foglalkozik az 
irodalom és nyelv helyzetével. „Ügy latszik mind-
inkább meggyőződünk arról, hogy egyedül nem-
zeti s édes anyai nyelvünk azon szent lobogó, 
melly alatt küzdve remélhetjük, hogy a költő 
szava bételjesedik: Még jőnifog, még joni kell egy 
jobb kor, melly után buzgó imádság epedez száz-
ezrek ajakán!" Ö r ö m m e l üdvözli, hogy Pesten, 
ahol 10—15 éve a boltosok még alig tudtak magya-
rul, ma alig van, aki ne értené a magyar szót. S a 
hivatalos összeírás adataitól eltérően kijelenti: 
„Pesten a magyar faj túlnyomó". Reméli: „a 
nemzeti nyelv és magyar nemzetiség szeretete 
mind erősebben fog lobogni s az idegen származá-
súak között is terjedezni'. A népesség magyaroso-
dását Kassánál is megfigyelhetjük. Bár a lakosság 
alig egynegyede magyar, „az összes kassaiak ma-
gyar szelleműek", s a városban 1860-tól, az or-
szágban elsőként a hivatalos nyelv a magyar lett. 
Dicséri az erdélyi magyar nemességet, mely 
jobban megmaradt magyarnak, mint a Bécshez 
húzó magyarországiak. „A magyar nyelv mindig 
divatozott, mikor Pesten még franciául és németül 
beszéltek." 

Sok helyen találkozunk bírálatokkal. Hiányol ja 
az olyan köröket, „hol mindazok, kik szellem és 
valódi míveltség által kitűnnek, tekintet nélkül 
czímre, osztályra és születésre, találkoznának és 
szellemi, magasabb élveket keresnének és találná-
nak ". Felrója a nemesség elzárkózását, a polgárság 
szűkkeblűségét, mely csak a maga hasznát keresi, 
közcélokra nem áldoz, az élet nemesebb eszméit 
nem ismeri. A műveltség és irodalom iránt nincs 
kellő érdeklődés, az olvasásvágy nincs eléggé elter-
jedve. A nemességet más részről is bírálja, kasté-
lyaik közül csak kevés az igazán ízléses és kényel-
mes. „A múlt századokbúi valók kívül elég czikor-

%
ásak, de belül kényelmetlenek és ízléstelenek. 

: újabbak belül valamivel kényelmesebben van-
nak elrendezve, de igazi csín, művészeti ízlés 
azokon is ritkán találtatik." Az ország elmaradott-
ságára is többször rávilágít: „falusi korcsmákban 
rossz bornál s talán még paprikás csirkénél alig 
kaphatunk egyebet, mint a mit magunkkal hoz-
tunk". Az utasok kényelmére nem fordítanak 
gondot . Az alföldi városok utcái esőben sárosak, 
nyáron porosak, kövezés nincs, házaik falusiasak. 
Pest viszont messze megelőzi az országot, szállo-
dák tekintetében „bármelly európai nagy várossal 
versenyezhet", s magánházai sem maradnak el 
más világvároshoz viszonyítva. 

Hunfa lvy öntudatos, de józan magyar volt. 
N é m e t származása ellenére reálisan látta az ország 
helyzetét. Tudta, előrelépés, fejlődés csak kitartó 
munka árán valósítható meg, amit ő tettekkel is 
bizonyítot t . Magyarságára jellemző ez a megfo-
galmazása: „Én ugyan vérem szerint német szár-
mazású vagyok, de tiltakoznám, ha teljes és töké-

letes magyarságomat kétségbe vonná valaki. A 
Duna is német hegységből ered, de Pozsonytól 
Orsováig magyar folyam. Én is a magyar földre 
lefutott hegyi patak vagyok." 

A Magyarország és Erdély eredeti képekben 
1856—1864 közt jelent meg Darmstadtban, s 
először folytatásos füzetekben látott napvilágot. 
A mű ú t tö rő jellegű, az első képes, rendszeressegre 
törekvő, az ország egészét bemutatni kívánó alko-
tás. Bár korábban is születtek művek az ország 
leírására, Bél Mátyás Noti t iá ja töredékes, Fényes 
Elek művei pedig inkább statisztikai adatgyűjte-
mények, kevés bennük az igazi geográfiai leírás. 
Hunfa lvy t ösztönözte a két képes album: Vachot: 
Magyarföld és népei (1846), valamint Kubinyi— 
Vachot: Magyarország és Erdély képekben 
(1853—1854). (Mindkettő megjelent reprint ki-
adásban is.) Ezek azonban csak kiragadott képek-
ben mutat ták be az országot, népeit, szokasait, 
nem törekedtek teljességre. 

Hunfa lvy teljes egészet akart. Bejárta és leírta a 
korabeli országot, sorra véve a műemlékeket, a 
városok és falvak nevezetességeit, kastélyokat és 
várakat, templomokat és középületeket. A tör té-
nelmi korra jz mellett bemutat ta az ország nemze-
tiségeit, néprajzi érdekességeit, vadregényes tájait. 
Rengeteget utazott , amihez segítséget jelentett a 
század közepén megindult nagyarányú vasútépí-
tés. 1850-ben nyílt meg a Pest—Pozsony—Becs, 
1855-ben a Pest—Szeged, 1856-ban a Pest— 
Győr—Bécs, egy év múlva a temesvári és debre-
ceni pályaszakasz. A pozsonyi vaspályaépítésről, 
az alagútról és vasúti hídról be is számolt, s 
nagyon hiányolta a vasutat Erdély felé. A hajófor-
gatom is igen élénk volt akkor . A Kisfaludy 
gőzösön utazott a Balatonon, s a Dunán is több-
ször szállt hajóra. A Brassó környéki havasokat 
lóháton járta be. 

Az első kötetben részletesen leírja az ország 
szívét, mely ekkor még két különálló város: Buda 
és Pest, valamint a környéket . A vaskos második 
kötet útvonala: Esztergom, Győr , Pozsony, a 
Felvidékre a folyóvölgyeket követi, a Vág, Nyi t ra , 
Garam és Ipoly völgyén át. Ezután Eger, Miskolc, 
Rozsnyó, majd a Szepesség következik, onnan 
Eperjesen, Kassán át a Tisza völgyébe ereszkedik 
le, s a kelet-magyarországi városokat, Szatmárt, 
Debrecent , Váradot, Szegedet, Aradot , Temesvárt 
mutatja be. Majd a Dunántúl tájait járja végig: 
Székesfehérvár, Veszprém, a Balaton és Bakony 
vidéke, Vas és Sopron megye, végül Pécs és 
környéke. Befejezésül a Duna mentén nalad lefelé, 
Mohácstól Orsováig. A harmadik kötet Erdélyt 
mutat ja be, Kolozsvár, Torda , Gyulafehérvár az 
útvonal, majd az Érchegység, Vajdahunyad, Sze-
ben, Brassó és a Székelyföld Következik, s Maros-
vásárhely a befejező állomás. 

A csaknem ezer oldalt nemigen lehet egyszuszra 
végigolvasni. Ki-ki nyilván először lakhelyét vagy 
a szamára kedves, érdekes vidékeket veheti sorra, 
de ezután érdemes tovább szemezgetni, s gondo-
latban végigutazni a 130—140 év előtti országot. 
Sokunknak lehet hiányérzete is, hiszen ez az 
országjárás sem lehet teljes. Egyes vidékek kima-
radtak, pl. Zemplén északi olaala, Somogy, Zala 
megye, Erdély északi részei, s nagyon keves szere-



pel az ország déli és keleti tájairól is. Székelyföld is 
viszonylag kevés helyet kap, látszik, hogy ez a 
vidék még elég ismeretlen volt, majd csak Orbán 
Balázs írja le teljes részletességgel. Viszont igen 
gazdag, részletes a főváros, az egész Felvidék és 
Dunántú l északi részének képe. 

A műemlékek részletezésénél fölelevenedik 
azok múltja is. Ismerteti a Mátyás korabeli budai 
és visegrádi palotát. Különösen alapos a legszebb 
templomok leírása, a román stílusú jáki apátsági 
templomtól — melyet a bécsi Szent István dómnál 
is szebbnek tart — a gótika remekein át (Pozsony, 
Lőcse, Kassa, Garamszentbenedek, Sopron , Ko-
lozsvár, Brassó) a közelmúltban épült klasszicista 
székesegyházakig (Vác, Eger, Szatmár, Eszter-
gom). Egyéni véleményét is gyakran tudomá-
sunkra hozza. A budavári Boldogasszony templo-
mot (még Schulek Frigyes restaurálása előtt) nem 
tartja kül [önösen nevezetesnek. A nagyszombati 
ferences templom festését ízléstelennek nevezi, 
kár, hogy a jezsuita templomról , az egyik legpom-
pásabb barokk emlékünkről meg sem emlékezik. 
A kolozsvári és brassói gyönyörű gótikus fő temp-
lomokat csodálja, de megjegyzi, az alsó részükhöz 
hozzáépített árubódék, názak elrontják az összké-
pet. A Pollack Mihály építette Nemzet i Múzeum 
sem nyeri el igazán tetszését: „kinek míveltebb 
ízlése van, egyáltalán ki nem elégíti, s a külföldi 
múzeumi épületekhez képest nagyon alárendelt 
helyen áll". Több kastélyt is részletesen bemutat , 
termeit, berendezési tárgyait is felsorolja. Közü-
lük a XIX. századi neogót oroszvári, nagyugróci, 
csurgói tetszenek neki a legjobban. Ezekhez vi-
szonyítva elhanyagolja az erdélyi és felső-magyar-
orszagi reneszánsz és barokk emlékeket. 

Számos helyen regisztrál olyan állapotot, amely 
azóta örömünkre megváltozott . Felszínre kerül-
tek az esztergomi és visegrádi palota némely 
részei, s több, akkor romos épületet, pl. a késmár-
ki, budatini kastélyt azóta helyreállították. 
Ugyanakkor leírásai és a metszetek t öbb olyan 
emléket őriztek meg számunkra, melyek ma már 
átalakultak vagy meg is semmisültek. A bajmóci 
várkastélyt még nem a mai alakjában látta, s a 

f>écsi, kassai székesegyház, a budai Mátyás temp-
óm is a helyreállítás előtti képét mutatja. Végképp 

eltűnt a fehéregyházi Haller kastély, a Marosva-
sárhely főterén lévő Bodor-féle zenélő kút vagy a 
nép által gyűlölt, neogót Hentzi emlékmű a budai 
várban. 

A hegykúpokon, sziklaszirteken álló magányos 
vár romokhoz kapcsolódó regéket, mondáka t is 
közli a történelmi vázlat mellett (Beckó, Budatin, 
Sztrecsnó, Trencsény, Sebesvár). A várakhoz, kas-
té lyokhoz kapcsolódóan egy-egy híres nemesi 
család élete is k ibontakoz ik előttünk, így a Thur-
zó, Andrássy, Erdődy , Hunyadi , Károlyi , Batt-
hyány, Eszterházy családoké. A történelmi ese-
mények, melyek nagy súllyal szerepelnek, nem 
száraz tényleírások, hanem színes, élvezetes olvas-
mányok . Kiemeli az érdekes személyeket, történe-
teket (Zách Felicián, Dobozi Mihály esete, H u -
nyadi László kivégzése, Mátyás megválasztása és 
esküvője Beatrixszal, a csejtei Báthori Erzsébet 
vagy a Murányi Vénusz históriája). A magyar 
történelem nagy tablóját ismerhetjük meg, a tatár-

járás pusztítását, a török elleni végvári küzdelme-
ket, Kőszeg, Eger, Szigetvár ostromát, majd a 
felszabadító háborúkat, szabadságküzdelmeket. 
Kiemelten foglalkozik 1848/49-cel. Részletezi a 
nagy csatákat, Buda os t romát , az erdélyi városok 
pusztulását, a fegyverletételt és az aradi kivégzése-
ket. Kossuthot elmarasztalja a trónfosztás k imon-
dása miatt. 

A tragikus és romant ikus események mellett 
találunk fontos művelődés- és vallástörténeti ada-
lékokat is a középkori Buda gazdaságáról, Mátyás 
híres könyvtáráról , a pozsonyi királykoronázás-
ról, az erdélyi fejedelmek beiktatásáról, a Szent 
Jobbról vagy az eklézsia-követésról. Leírja a régi, 
nagy múltú és a re formkorban alapított intézmé-
nyeinket, az enyedi, pataki, debreceni kollégiu-
mot, az Akadémiát, a Nemzet i Színházat es a 
múzeumokat . Az első köte tben Kazinczy, Kisfa-
ludy, Berzsenyi, Vörösmar ty , Petőfi versei, Jókai 
és John Paget írásai kapcsolódnak a szöveghez. 

Gazdag a néprajzi anyag is. Bemutatja az or-
szágban élő népeket, nemzetiségeket, hosszabb-
rövidebb jellemzést ad ró luk, szokásaikról, öl tö-
zékükről . Érzékletesen festi le az alföldi magyar 
pásztorok életét, s több lakodalmas népszokást 
ismertet. 

A táj sok helyen költői leírásokra ragadtatja. A 
magyar puszta életét, tájképeit költői stílusban 
ecseteli, a napfelkeltét, a déli forróságot, s a 
hirtelen jött vihart, a délibábot, egészen a naple-
mentéig. Érzékelteti a Balaton szelídségét, színeit, 
és az Al -Duna vadságát. Ahol csak lehet, felka-
paszkodik egy-egy kiíátópontra, s elragadtatással 
szól az elébe táruló látványról. A táj azóta sem 
sokat változott , a festői Vág-völgy, a Dunajec-át-
törés, a zord Tátra, a békés Balaton-felvidék, a 
Tordai-hasadék, a Szent Anna- tó vagy a Déli-Kár-
pátok képét ma is ugyanilyennek látjuk. Leeresz-
kedik több barlangba, végigjárja a szurdokvölgye-
ket, hegyormokat . Közli a pontos adatokat, a 
fürdők vizeinek összetételét, a hegyeket alkotó 
kőzeteket, a városok lakosságát, nemzetiségi, val-
lási megoszlását. Helyet kapnak geológiai érde-
kességek is, ősvilági maradványok, megkövesült 
fák, ásványlelőhelyek leírásai is. 

Körképet ad a kor iparáról is, ismerteti a bánya-
vidékeket, elvisz a parajdi sóbányába és a verespa-
taki aranyzúzókhoz. Beszámol a Lánchíd építésé-
nek technikájáról. Ekkor indul fejlődésnek a 
Ganz-gyár , a Vidáts- és Farkas-féle gépgyárak, az 
óbudai hajógyár , a Goldberger textilgyár vagy a 
herendi porcelángyár. Megjelennek a takarék-
pénztárak és hitelintézetek. Gázvilágítás létesül 
Pesten, Temesváron, a városok szépülnek, nagy-
arányú építkezések kezdődnek. Kepet kapunk a 
kor jótékonysági, egészségügyi, kulturális létesít-
ményeiről is. 

A metszetek fontos helyismereti dokumentu-
mok, a régi magyar városképeket, műemlékeket, 
tájképeket örökítik meg, s jól kapcsolódnak a 
szöveghez. Bár ezen a téren is lehet hiányérzetünk, 
fontos városokról nem készült kép, pl. Nagy-
szombatról , Debrecenről, Szatmárrol, Áradról. 

A hasonmás kiadáshoz kísérőfüzet készült, 
melyben Véber Károly a szövegről, e fontos múlt 
századi kalauz megszületéséről és jelentőségéről 
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ír, Rózsa György pedig a képeket elemzi, sok, 
számunkra új adattal gazdagítva ismereteinket. 
Örömmel üdvözölhet jük, hogy e ritka, honisme-
reti mű újra a nagyközönség elé került , s szeret-
nénk remélni, hogy a később megindult részlete-
zőbb — ma már nehezen hozzáférhető — megyei 
monografikus feldolgozások, helyismereti művek 
közül is mind több lat újra napvilágot. 

Udvarhelyi Nándor 

Madách és Mocsáry 
a nemzetiségi kérdésről 

Madách Imre és Mocsáry Lajos. Találhatunk-e 
párhuzamokat a XIX. század e két kiváló gondol-
kodója közöt t? Madách, Az ember tragédiája 
költőjeként ismert és elismert, Mocsáryt nemzeti-
ségi politikusként tartjuk számon. Madách a poli-
tikus, közéleti személyiség és köz í ró csak kevesek 
számára ismerős, s bizonyára arról sem tudnak 
sokan, hogy a politikus, közíró Mocsáry első írása 
színmű volt. 

Nemcsak kortársak, de földiek is voltak. Ma-
dách 1823-ban, Mocsáry 1826-ban született. Szü-
lőhelyük — Alsósztregova és a Fülek melletti 
Kurtány — mintegy 40 km-re van egymástól. 
Mindketten abból a haladó szellemű nógrádi kö-
zépnemes rétegből származtak, amelyből számos 
kiválóság került ki. Személyes kapcsolatukról 
mindazonáltal nem tudunk. 

Mocsáry is, Madách is olyan helyen éltek, ahol 
természetes volt a nem magyar anyanyelvű lakos-
ság jelenléte. Hogy a filozófus köl tő, Madách is 
foglalkozott a nemzetiségi kérdéssel, és hogy 
Mocsáry konkrétan hogyan foglalkozott ezzel a 
témával, az gyakorlatilag csak most juthatott el a 
széles olvasóközönséghez, amikor papírra vetett 
gondolataik könyv alakban is elérhetővé váltak 
bárki számára. 

130 éve jelent meg Pesten Mocsáry Lajos Nem-
zetiség című tanulmánykötete, s 1987-ben a Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó a Társadalomtudo-
mányok magyar klasszikusai című sorozatában, 
reprint kiadásban megjelentette. Madách Imre — 
Nógrád Vármegye balassagyarmati kerülete kép-
viselőjeként 1861-ben írott, de csak részben el-
mondott és nyilvánosságra került országgyűlési, 
illetve választási beszédei együtt, először és utol-
jára 1942-ben jelentek meg, Halász Gábor szer-
kesztésében, s azóta könyvészeti ritkaságnak szá-
mítanak. A költőről alkotott képünket kiegészítő, 
politikai gondolkozását szemléftető beszédek Szi-
gethy Gabor előszavával és jegyzeteivel, a Mag-
vető Könyvkiadó a Gondolkodó Magyarok című 
sorozatában, ugyancsak 1987-ben újra napvilágot 
láttak, Országgyűlés címmel. 

Mocsáry műve teljes egészében a nemzetiségi 
kérdéssel foglalkozik, Madách pedig hat beszéde 
közül egyet szentelt a nemzetiségi problémának. 
Ennek elmondására azonban az országgyűlés el-
napolása miatt nem került sor. Madách, Eötvös 
József elismerését bírva röpiratként is szerette 
volna nyilvánosságra hozni álláspontját. Ez nem 
sikerült, a teljes szöveg csak halála után, 1880-ban 

jelenhetett meg. Madách negyvennyolc szellemé-
ben akart politizálni hatvanegyben; szabadságot, 
függetlenséget, törvényességet követelt beszédei-
ben, melyek így érdekes, értékes dokumentumai 
egy tettrekész hazafi gondolatvilágának, aki a 
köztudatban csak mint a sztregovai kastélyban, 
két asszony közt ő r lődő beteg ember ismert. 

A Mocsáryval való összevetés miatt (is), szá-
munkra az az el nem hangzott beszéd az érdekes, 
melyben hallatni akarta humanista szavát a nemze-
tiségek ügyében. Részese akart lenni annak, hogy 
„a nemzetiségi kérdés, mely még sehol meg nem 
fejtetett . . . a jog alapján, a szabadság érdeké-
ben", fejtessék meg. Madách felfogása, mely ko-
rában általánosnak mondható , megkülönböztet i a 
„történeti fejlődésen alapuló politikai nemzetisé-
get" és „a külön faji származást s külön nyelvűsé-
get". Történeti, politikai, államkeretet alkotó 
nemzetiségnek a magyart tartja, emellett azonban 
határozottan síkra száll az országban élő többi 
nemzetiség személyes szabadsága, művelődési, 
vallási, nyelvhasználati jogainak gyakorolhatósá-
gáért, amit szerinte az államnak rendezni, vezetni 
és védeni kötelessége. Hangsúlyozza, hogy a ma-

Mocsáry Lajos. Rajz a Függetlenségi Album-
ban. Képviselők, politikai írók és vidéki ve-
zér-férfiak arcképcsarnoka. Bp. 1897. 
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gyar állam alapítása annak figyelembevételével 
történt, hogy „az egynyelvű és egyszokású ország 
gyenge és esendő". „Nyolcszázados törvénygyűj-
teményében nem található egy is — írja Madách 
—, mely bármi idegen nemzetiség ellen, de igen 
számos, mely azoknak védelmére van irányozva." 
Figyelemre méltó az a megállapítása, hogy „a 
magyar történetben a nemzetiségi kérdés soha elő 
nem fordul , egészen az osztrák ház trónraléptéig". 

Az általános elvi kérdések mellett Madách, a 
több nyelvű Nógrád képviselője, lényeges gyakor-
lati kérdésekre is kitér: „Nem ismerhetjük el . . . , 
hogy egyes megyék többsége a megye nyelvét 
meghatározhatná a többi nyelvek kizárásával", 
még akkor se, ha ez a magyarokra nézve kedvező 
lenne. Madách Imre, Eötvös Józseffel összhang-
ban tehát olyan elveket vallott, melyek az 1868. 
évi törvényben végül is kifejezésre jutottak: az 
egyéni szabadság mellett a nemzetiségek a község) 
és megyei autonómia keretei közöt t érvényesít-
hessék nyelvük, kultúrájuk fenntartását, fejleszté-
sét. 

A nemzetiségi törvény megszületését Madách 
már nem érte meg, betartását pedig akkor sem 
nyugtázhatta volna, ha hosszabb élet adatik meg, 
neki, hiszen az akkori Európában egyedülálló' 

Madách Imre. Kubányi Lajos (1855—1912) 
olajfestménye; eredetileg a losonci gimnázi-
umban, jelenleg az alsósztregovai honisme-
reti múzeumban. 

nemzetiségi jogokat tartalmazó törvényt nem haj-
tották maradéktalanul végre, sőt az 1870-es évek-
től fokozódot t a nemzetiségi törelmetlenség, nem-
zetiségellenes intézkedésekre is sor került , mint 
például a szlovák gimnáziumok és a Matica slo-
venská kulturális egyesület betiltása. Mindezen 
törekvések ellen szinte egyedül vette fel a harcot a 
nemzetiségek által fehér hollónak nevezett, de 
elismert és tisztelt Mocsáry Lajos. Ö volt az, aki 
nemcsak az említett törvény teljes betartását köve-
telte, de annak, a nemzetiségek érdekében való 
módosításában támogatta V. Pauliny Tóthot a 
Szlovák Nemzet i Párt Képviselőjét. Mocsáry Lajos 
érdemeiből semmit sem von le az a tény, hogy 
haladó nemzetiségi programját nem sikerült meg-
valósítani, és csupán egyetlen konkrét eredményt 
ért el, a Szlovák Múzeumegylet alapszabályzatá-
nak jóváhagyását. 

E szükségszerű bevezető után nézzük Mocsáry 
első, a nemzetiségekkel foglalkozó munkáját . A 
viszonylag terjedelmes, a kérdésnek a teljesség 
igényével való feldolgozására törekvő írásmű ki-
lenc fejezetre tagolt. Az első fejezet sokatmondó 
alcímei: „Van-e most helye közügyek vitatásának, 
Mestereink elvonultsága, Téli munka , Solidaritás 
a' forradalom előtti politikai elvek mellett" stb. 
N e felejtsük el, hogy mindez a Bach-abszolutiz-
mus korában került papírra. „Halgatnak jobbaink 
's érdemesbeink — írja —, 's miért halgatnak? 
Kérdezzétek a' megégett embert, akinek elpusztí-
totta a' vész a házát, udvarát . . . saját szorgalma 
gyümölcsét — miért halgatag?" H o g y éppen a 
nemzetiségi kérdés az, amivel a hallgatásból a 
közélet porondjára lép, bizonyítja annak fontossá-
gát, megoldatlanságát. A további fejezetekben a 
szerző a nemzetiségi kérdést általában, illetve a 
hazai körülmények között vizsgálja. A legna-
gyobb figyelmet a szlávoknak szenteli. 

A „magyarhoni szlávok jövendőjét" Mocsáry 
— Madácnnoz, Eötvös hasonlóan — teljes egyen-
jogúságukban, de Magyarország, a magyar politi-
kai nemzet keretében látja. Már csak azért is, mert 
a szlovákkal, de minden más nemzetiséggel olyan 
sorsközösséget érez és hangoztat, ami erősebb, 
fontosabb a faji vagy nyelvi rokonságnál. Érdemes 
szó szerint idézni Mocsáry szép gondolatait: 
„Ezer éve annak, hogy együtt lakjuk, együtt 
bírjuk e' földet, ezer éve, hogy együtt élünk, 
közösen gazdálkodunk, együtt szenvedtünk s' 
együtt örvendeztünk. Tudnánk-e felmutatni va-
lami tettet, melyre azt mondhatnók: ezt magyarok 
tették, ezt szlávok vitték végbe, nem közös erővel 
történt-e minden? . . . Tegyenek bár a ' t udósok a' 
nyelvészek bennünket külön rubrikába, oszsza-
nak fel külön népcsaládokra 's mond ják , hogy ott 
valahol Ázsia fensíkjain kóborolnak 's a' jeges 
tenger körül dideregnek valódi atyánkfiai . . . 
már mi csak közelebbvaló atyánkfiainak tartjuk 
szláv honosinkat, habár nyelvileg külön népclas-
sisba tesznek is, már csak többre nézzük az oly 
hosszas szomszédság, barátság, gyakori komaság 
és összvissza nőtt ágasbogas sógorságot, mint 
amaz Ádámról Éváról, szegről végről való rokon-
ságot." 

Mocsáry, nemzetek és nemzetiségek egyenjo-
gúságát, testvériségét hirdető eszmevilágát még 
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számos idézettel szemléltethetnénk, de nem lehe-
tett feladatom ennek a fon tos kordokumentumnak 
a részletes elemzése. Cé lom a figyelem felkeltése 
volt egy olyan olvasmányra, melynek maradandó, 
az idok próbáját is kiálló mondanivalója az, hogy 
„az egyes nemzetiségek . . . megélhetnek békében 
egymás mellett 's úgy nézhetik magukat, mint egy 
közös anyának, 'a honnak gyermekei, 's testvérek 
egymás közöt t" . 

Böszörményi István 

Kalendáriumokat lapozgatva 

„Sok száz, sok ezer kalendáriumot szerkesztet-
tek már az elpergetett századok során — az első 
magyar nyelvű kalendáriumot még 1538-ban tette 
közzé a történetíró Székely István —; írtak kalen-
dár iumot a különböző népcsoportoknak, írtak a 
gazdáknak és az asszonyoknak, írtak még leány-
kalendáriumokat is a vőlegényre várakozó hajado-
noknak." E szavakkal köszönti a Dombóvár i 
Kalendárium 1987—1988 olvasóit Czine Mihály 
egyetemi tanár, irodalomtörténész abban a re-
ményben, hogy egy újjáéledő „műfaj" iránt érdek-
lődő olvasóknak kínálhatnak kellemes perceket a 
kötet szerkesztői. 

Az utóbbi három-négy esztendőben mintha az 
országban újra felfedeznék a kalendáriumok rend-
szeres, évenkénti megjelentetésének szükségessé-
gét. A Dombóvári Kalendáriumot —- immár ne-
gyedik alkalommal — a Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár jelentette meg. A Kisalföld 
ka lendár ium gazdája a Hazafias Nép f ron t G y ő r -
Sopron megyei Bizottsága, valamint a Radnóti 
Emlékbizottság és Irodalmi Társaság, a Magyar 
Családi Kalendárium megjelentetését a Hazafias 
Nép f ron t Országos Tanácsa és a Pallas Lap- és 
Könyvkiadó Vállalat támogatja. Mint ahogyan a 
kiadás megjelenését patronáló vállalatok, intézmé-
nyek, társadalmi szervek szándékai is kü lönböz-
nek, így a különböző tájakon megszülető kalendá-
r iumok is tartalmukban, szerkezetükben egymás-
tól lényegesen eltérőek. Együtt olvasva viszont 
hasznos ismereteket, gazdag irodalmi élményeket 
nyúj tanak azoknak is, akik a szerkesztőségi mű-
helytől távol élnek és talán csak kíváncsiságból 
lapoznak át néhány oldalt. 

A Dombóvári Kalendárium 1984. évi első meg-
jelenésekor elsősorban a Dombóvár és környékén 
lakóknak kívánt hasznára lenni. A szerkesztők 
azonban hamarosan felismerték, hogy a hasznos 
tudnivalók mellett a hely- és művelődéstörténeti 
érdekességek, a táj és az irodalom kapcsolatát 
reprezentáló írások megfelelő szerkesztői munka 
után fokozzák az olvasói érdeklődést. A D o m b ó -
vári Kalendárium legutóbbi számában legnagyobb 
figyelemmel és terjedelemben a 85 esztendeje 
született Illyés Gyulára emlékezik. A szellemi élet 
és az irodalom személyiségei közül tobb mint 
félszázán három kérdésből álló levelet kaptak a 
szerkesztőségtől. A címzett valljon Illyés Gyula 
életművének a magyar kultúrában betöltött szere-
péről. Nyi la tkozzon arról, hogy Illyés Gyula 
halálával a magyar irodalomban egy több évszáza-
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don át ívelő, meghatározó vonulat, korszak lezá-. 
rult, vagy sem. Végül a harmadik kérésként a 
szerkesztőség szívesen fogadja azokat a személyes 
élményeket, emlékeket, amelyek Illyés Gyulával 
kapcsolatos eseményekről számolnak be. 

Ki prózával, ki verssel vagy tömör , frappáns 
néhány mondattal reflekált a kérdésekre nem 
titkolva érzelmeit, Illyés Gyula életműve előtt 
főhajtást, tisztelgést. Fekete Gyula : „ . . . az egye-
temes magyarság élő lelkiismerete volt. Irodal-
munk családfője, sokáig. Szellemi pátriárkánk". 
Görömbei András: „ . . . halálával csak az ő testi 
élete fe jeződöt t be. Az a szemlélet és magatartás, 
melynek világszínvonalon szerzett érvényt és 
megbecsülést, továbbra is létkérdése a magyar 
i rodalomnak, mert létkérdése a magyarságnak." 
Keresztury Dezső: „ . . . Hagyaték iban s közre-
bocsátott alkotásaiban sok minden van, ami csak 
az idő múltával, a történelem távlatában, s az élet 
örök jelenében fog igazán hatni, mint az évszáza-
dok eróziójában sziklaormaikat megmutató és 
völgyeik termékenységét kivirágoztató hegyvo-
nulatok: mert hiszen nem magányos csúcs az ő 
műve, hanem egy szaggatottságában is összefüggő 
láncolat része." Páskandi Géza: „ . . . A tökéletes 
szita nem hagy nyomot a lisztben — hacsak 
mozgása nem —, a liszt hagyja korpa-nyomait a 
szitában. Illyés nyelvének tökéletességére nem 
abból következtetünk, amit beleírt, hanem amit 
belőle kihagyott . Ami maradt : tiszta, finom, fehér. 
Tápláló élet. Illyés halhatatlan. Szobrához, ha 
volna, míg élek — kimennék." 

A Dombóvár i Kalendáriumból azonban nem-
csak azt lehet megtudni, hogy mi volt a kortárs 
irodalom képviselőinek véleménye a magyar iro-
dalom jeles klasszikusáról, Illyés Gyuláról. Az író 
képmása mellé kitárulkozik a dombóvári gimná-
zium egy anyakönyvi lapja 1913 szeptemberéből, 
amikor első osztályoskent Illyés Gyula ebben a 
tanintézetben megkezdte tanulmányait . A doku-
mentum egyik érdekessége, hogy Illyés Gyula 
első gimnáziumi osztályfőnöke az a Szmodics 
Zoltán volt, aki Juhász Gyula O r b á n lelke című 
kisregényének egyik szereplője. 

A Dombóvár i Kalendárium — számomra — 
legfigyelemreméltóbb fejezete az, amelyben az 
Illyés Gyulá tól búcsúzó pályatársak üzeneteit ol-
vashatjuk. Tamás Menyhért szerint: „szava a tettet 
jelentette". Száraz György véleménye: „ . . . Egy-
szer valaki úgy jellemezte nekem: re j tőzködő 
ember. És ennek a re j tőzködő embernek az élet-
műve kristálytiszta, nincsenek átjárhatatlan, k i für-
készhetetlen zugai. Rend van ebben az életműben: 
a tisztaság rendje." Mily veszteség, hogy időköz-
ben ezen üzenetnek ihletőjét is elvesztettük. És 
még egy vélekedés: „Elment. Mit tehetünk mégis, 
hogy k ö z ö t t ü n k maradjon? Olvassuk sokat, ol-
vassuk ér tőn! Mindig pontosan fogalmazott, hi-
bátlan fénylő mondatai megvédik magukat min-
den kisszerű gyanakvótól, mindenfajta félrema-
gyarázótól. Olvassuk, szavaljuk, játsszuk munká-
it! Köz tünk marad akkor, élőn." Annus József 
óhajával csak egyetérteni lehet! 

Talán megbocsátja a Kedves Olvasó, hogy a 
Dombóvár i Kalendárium legutóbbi kiadásából 
leginkább az Illyés Gyula emlékezetére szánt 



gondolatokat tartottam kiemelendőnek. Egy kivé-
telt azonban mégis teszek, mert a közérdekű, 
közhasznú hírek, információk, események, jóta-
nácsok, érdekességek című fejezetből különösen 
támogatandó az, hogy a lakóhely könyvtárosai, 
népművelői hogyan igyekeznek megnyerni a la-
kosság érdeklődését, milyen eszközökkel kívánják 
szolgálni tájékoztatásukat, érdekeik védelmét. En-
nek bizonysága a városi könyvtárban létrehozott 
sajtófigyelő szolgálat tematikus programja kertba-
rátoknak, természetbarátoknak, diakoknak, vala-
mint a dombóvár i Városi Televízió beköszöntője, 
amely egy olyan eszköz megszületéséről ad hírt, 
mely a jövőben biztos érdemben szolgálhatja a 
társadalmi demokrat izmus fejlődését. 

Azt nem tudom, hogy a Kalendárium szerkesz-
tői, a megjelentetés támogatói időközben értékel-
ték-e már a terjesztés, az olvasói fogadtatás tapasz-
talatait. Bízom azonban abban, hogy a további 
munkára ösz tönző vélekedéssel találkoznak, mert 
a Dombóvár i Kalendárium 1987—1988 című 
száma nemcsak dr. Balipap Ferenc igényes szer-
kesztői munkájá t dicséri, hanem azt is sugallja, 
hogy a városnak és a városkörnyéki falvak lakói-
nak még sok-sok ismeretet tartalmazó, minden-
napi kalauzra van szüksége a jövőben is. 

A Kisalföldi Kalendárium 1988 előbb említett 
társához képest fiatalabb, valamivel rövidebb ter-
jedelmű és szerkezeti ritmusát az év egymást váltó 
szakaszai, a tavasz, a nyár, az ősz, a tél adják. 
Egy-egy évszak visszatérő rovatai az Irodalom, a 
Szülőföldünk, a Néprajz , a Környezetünk, a Ház-
táji-kiskert és az Egészségünk. A kiadásban szere-
pet vállaló Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi 
Társaság szelleméhez méltóan a naptár versei 
Radnóti Miklós Naptár című versciklusából va-
lók. Ez a kötet egyaránt múltba tekintő, de foglal-
kozik az állampolgárok napi gondjaival is. Így 
még egyfelől olvashatunk Kossuth Lajos és Győr 
kapcsolatáról, a szabadkőművesek rejtélyeiről, a 
bordélyházak és a kéjhölgyek múltjáról , a kalen-
dárium időszerűségét mutatja a Csernobil hatása a 
megyénkben című írás, a közeli gyógyfürdőkről 
készített tá jékoztató, valamint az a sportcikk, 
amely apáról és fiáról, a két Somogyiról és a Rába 
ETO-val való kapcsolatukról tudósít . 

Kalendáriumhoz méltóan a kötet hasznos isme-
reteket is tolmácsol. így például: hogyan történjen 
a zöldmunka, a lombtrágyázás a gyümölcsösben; 
hogyan készül a jó vörösbor: mit kell, tenni amíg a 
mentő, az orvos megérkezik; hogyan történjen a 
baba fogadása. Művelődéstörténeti érdekesség az 
első magyar nyelvű orvosi könyvről megjelent 
írás, amely egy soproni orvos műve és 400 eszten-
dővel ezelőtt í ródott . A kiadás jelentőségét erősíti, 
hogy a XVI. században elindította a magyar 
nyelvű írások kiadását egy olyan szabad királyi 
városban, ahol méig nagyon sokáig minden hivata-
los írás német nyelven jelent meg. 

A Magyar Családi Kalendárium 1988. évi szá-
mát — elődjeihez hasonlóan — Levendel Júlia és 
Horgas Béla szerkesztette. Az olvasót tájékozódá-
sában tartalomjegyzék nem segíti, igaz, a figyel-
mes lapozgatás után rövid időn belül világosan 
kirajzolódik a szerkesztői szándék, a tartalmi 
válogatás koncepciója. 

A Kis magyar kalendáriumtörténet már a har-
madik évfolyamban igyekszik rendkívül aprólé-
kos és szakszerű áttekintést nyújtani az elfeledett 
műfa j megjelenésének változatosságáról, a külön-
böző kalendáriumtípusok szándékairól, tartalmi 
gazdagságáról. Az 1988. évi kiadás az 1820—1840 
közöt t megjelent kalendáriumokat tekinti át nem-
csak úgy, hogy sorba veszi az újdonságokat , 
hanem Közreadja a kalendáriumokról megjelent 
kritikákat is. Ebből következtethető, hogy az 
ismeretterjesztő célú kalendárium rangja egyre 
növekedik, sót Toldy Ferenc az 1838-ban és 
1839-ben megjelent naptárak alapján megfogal-
mazza nézeteit az eszményi kalendáriumról is: 
„ . . . a helyes módszer alapelve a már húsz éve 
hangoztatot t »oktatva mulattatás«, ahol szüksé-
ges, hasznos s érdekes tárgyakat vesznek fel, a 
szükségeset netaláni szárazságából kivetkezdtetik, 
illetve azt ott is szem előtt tartják, hogy csupán 
mulattatni látszanak". 

A Magyar Családi Kalendárium 1988 egyik 
legszimpatikusabb rovata a havonta jelentkező 
Jókívánság, nemcsak a szubjektív hangvétel, ha-
nem a jól kiválasztott személyek következtében, 
íme két figyelemre méltó jókívánság: Pozsgay 
Imre üzenete: „— Szeretném, ha az ország hori-
zontja tisztább lenne, ha messzebbre láthatnánk, 
mint amennyire mai bajaink és feszültségeink 
megengedik . . . Bízom abban, hogy a helyes út 
kiválasztása és a kibontakozás folyamata nagyobb 
megrázkódtatás nélkül élhető át, s hogy így le-
gyen, ahhoz milliók közös akaratára és összetartó, 
egy irányba ható cselekvésre van szükség." Bihari 
Mihály: Mer jük megvallani és számonkérni 
értékeinket és eszméinket: magunktól, másoktól , 
közösségeinktől és a politikától egyaránt. Kérjük 
számon naponta közös eszméinket, értékeinket az 
ország gazdáitól: magunktól és a hivatalt, szolgá-
latot vállalt polit ikusainktól. Kérjük és kérhessük 
számon akár naponta az ország jövőjét, a magyar-
ság sorsát, a szocializmus elveit, a demokrácia 
értékeit." 

A Kérdezzünk magunkról! rovatból megtud-
hat juk mi a siker, mire való a korlát, muszáj-e 
bosszankodni, miért kommunikálunk? 

Az irodalmi szemelvénygyűjtemény értékét 
fémjelzi többek közöt t Fodor András, Füst Milán 
és Nagy László verse, Csoóri Sándor, Keresztury 
Dezső, Kosztolányi Dezső, Pilinszky János, 
Vargha Balázs prózai írása. Akik pedig egy-egy 
témakör töb'b szempontú megközelítésére kíván-
csiak, a Természet — ember — család kapcsolatá-
ról; a nyelvtisztításról; a hitről és a nemzeti 
érzésről; a környezetvédelemről; az analfabétiz-
mus veszélyeiről olvashatnak. 

A felsorolás, a kü lönböző gondolatok kalendá-
riumi megjelenése itt csupán utalásszerű ajánlás az 
alaposabb elmélyüléshez. A Magyar Családi Ka-
lendárium 1988. évi kiadását valóban kézbe kell 
venni, bele-bele olvasgatva és hasznos időtöltés 
után ajánlatos másoknak is figyelmébe ajánlani. 

Kívánom az említett kalendáriumok szerkesz-
tőinek, munkájukat folytassák a jövőben is. A 
könyvkiadás térképén szaporodjanak az ilyen jel-
legű olvasmányok. És még két kívánság a könyv-
kereskedelemhez: legyen helyük a kalendáriu-
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moknak a könyvesbol tokban is, és talán érdemes 
lenne egy-egy országrész kalendáriumát kis orszá-
gunk más tájain is terjeszteni. 

Maróti István 

Két őrségi kiadványról 

Az egyik, amely 1985 nyarán látott napvilágot, 
címoldalán az alábbi szöveget tartalmazza: „Eőr-
ségnek Leírása úgymint : Annak Természete, Tör-
ténete, Lakosai, ezeknek szokásai, nyelvszokása, 
a'mellyeket összve szedegetett Nemes -Nép i Zakál 
György 1818-dik Esztendőben". 

Az Örségi Baráti Kör által rendezett Ö töd ik 
Örségi Vásár alkalmából megjelent kiadás szerzője 
Nemes-Népi Zakál György az Örségben született 
nemes, a kézirat keltezése idején már két évtizede 
az őrségi erdők felügyelőjeként tevékenykedett , s 
korának művelt embere volt. A mű eredetije a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
kézirattárában található. 1834-ben Vörösmarty 
Mihály és Nagy János kiadásra is javasolták, de 
akkor nem került rá sor. A művel kapcsolatos 
következő hír 1912-ből származik. Majd Mészöly 
Gedeon az Ethongraphia 1917-es évfolyamában 
megjelent tanulmányában használta fel a leírás 
némely részeit. Gayer Gyula 1931-ben felfigyelt a 
Magyar Nyelvben 1912-ben megjelent cikkre és 
felkérte Jávorka Sándort , aki felkutatta az eredeti 
kéziratot. Ennek köszönhető végül is, hogy most 
a mecénás Örségi Baráti Kör jóvoltából megjelen-
hetett a fakszimilekiadás. A könyv, forráskiad-
ványként tartalmazza egyrészt a Nemes Népi 
Zakál György eredeti kéziratának fénymásolatát , 
másrészt annak a mai betűtípussal való, de a 
kézirat minden jellemzőjét és a nyelvi sajátosságo-
kat is megőrző átírását. Az olvasatot dr. Vörös 
O t t ó , a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanár-
képző Főiskola adjunktusa készítette el, lehetővé 
téve, hogy a tör ténet tudomány, a néprajz, a nyelv-
tudomány kutatóin kívül a szélesebb nagyközön-
ség és az ő r ségben élő mai emberek is olvashassák. 

Szintén az ö r s ég i Baráti Kör gondozásában, az 
1987. évi ö r ség i Vásár rendezvénysorozatára je-
lent meg Dömötör Sándor: Őrség című könyvének 
reprint kiadása. A műben a néhai szerző, aki 
éveken át dolgozott a Savaria Múzeum igazgatója 
és tudományos kutatójaként , saját őrségi gyűjtésé-
nek eredményeit és tapasztalatait összegezte. 

A kötetben a földrajzi , földrajztörténeti és his-
torikai bevezető után az őrségi néprajzi tájegysé-
get tárgyalja. Ismerteti a gazdasági élet alapjait, az 
erdőgazdálkodást, a fakitermelést és az ezekkel 
kapcsolatos ma már kihalóban levő, vagy teljesen 
eltűnt foglalkozási ágakat, mint a madarászást 
vagy a gyűjtögetést. Megtalálható benne a jellegze-
tes őrségi szeres települések és a faépítkezési 
hagyományok leírása. A könyv második felében 
az őrségi folklór kapot t helyet, a népköltészettől 
kezdve a népdalkincsen keresztül a népmesékig. A 
könyvben népmesegyűjtemény is szerepel. 

Mindkét reprint kiadást Vizi László, a kör-
mendi városi könyvtár igazgatója, lelkes ő r s é g -

kutató és patronáló, a Baráti Kör tagja szerkesztet-
te. A kötetek könyvesbolti forgalomba nem kerül-
tek, az érdeklődők a könyveket csak Öriszcntpé-
teren a Nagyközségi Közös Tanácson, vagy a 
helyi idegenforgalmi kirendeltségen szerezhetik 
be. 

Tóth László 

Barsi Ernő két új könyvéről1 

Sály 

A magyar néprajz egyik régi törekvése, hogy 
egy-egy település monograf ikus leírásával képet 
ad |on a kistájak, régiók népi kultúrájáról. Ezek 
közé tartozik a most megjelent Sály című kötet is. 

A szerző a falu szülötte, akinek már eddig is 
számos tanulmánya jelent meg a községről. Ez a 
monográf ia mintegy szintézise az eddig össze-
gyűj töt t , rendkívül nagy mennyiségű információ-
anyagnak. Míg a korábbi írások a falu életének 
egy-egy szeletét emelték ki, ebben a kötetben a 
hagyományos népi kultúra egészét kívánta jel-
lemezni. A kötet anyaga tehát nem egy egyszeri 
adatgyűjtésen alapszik, hanem két generáció fél 
évszázadot átívelő, tapasztalat által erősített gyűj -
tőmunkájának az eredménye, hiszen — mint ta-
nító •— már a szerző édesapja is feljegyezte a helyi 
szokásokat . Ezáltal egyrészt lehetőség nyílott egy 
rendkívül alapos, minden részletre kiterjedő elem-
zésre, másrészt az időbeni változások vizsgálatá-
nak határait jelentős mértékben ki tudta tágítani. 

A község népi kultúrájának, különösen gazda-
sági vonatkozásban, az adja a sajátosságát, hogy 
része annak a településláncnak, amelyik délről 
övezi a Bükk-hegységet, s így közvetlen kapcso-
lata van az Alfölddel. Ennek következtében a 
gazdálkodása mindkét tájegység hatását magán 
viseli, a Füzesabony—Mezőkövesd—Miskolc fő-
útvonalhoz való közvetlen csatlakozása pedig 
többi rányú nyitottságot ad a községnek. 

A kötet igen nagy érdeme az adatok következe-
tesen korrekt kezelése. Különösen az anyagi kul-
túra ismertetésénél tapasztalhatjuk, hogy a szerző 
figyelme a legapróbb részletekre is kiterjedt. A 
kü lönböző kultúra-elemeket (pl.: viseletdarab, 
munkaművelet stb.) nemcsak leírja, hanem megkí-
sérli nyomon követni azok időbeni változását is. 

Az összetett, komplex elemzés módszerét alkal-
mazva hangsúlyt kap a tárgyakat használó, szoká-
sokat gyakorló társadalmi rétegek vizsgálata is, 
hiszen a vagyoni differenciálódás visszahat azok-
ra. Különösen a viselet, a táplálkozás és a lakáskul-
túra terén jelentkeznek különbségek a kü lönböző 
rétegek közöt t . 

'Sály. Egy bükkalji falu a hagyományos 
gazdálkodás idején. A miskolci Herman 
O t t ó Múzeum kiadványai XVIII. Miskolc, 
1987. 380 old. — Daloló Őrvidék M I . 
Kiadja a Burgenlandi Magyar Kultúregye-
sület. Oberwar t -Felsőőr , 1987. 
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Tekintettel van a szerző a használati alkalmak 
ismertetésére is, különösen a viselet elemzésekor. 
Pontosan rögzíti a kötet a szokások szervezeti 
kereteit, valamint a fontosnak tar tot t fogalmak 
definiálását is. Rendkívül nagy érdeme, hogy az 
eszközökhöz, szokásokhoz kapcsolódó tájszava-
kat pontos hangtani jelölésekkel látta el, ennek 
bizonyára a nyelvészek fognak örülni. 

A gazdag anyagi kultúra leírása után hiányérzet 
marad az olvasóban, a szellemi élet fejezetet tanul-
mányozva. A népi hagyományoknak ezt a terüle-
tét kevéssé sikerült összefogni, rendszerezni. Barsi 
Ernő a viszonylag szegény folklóranyagot a beve-
zetőjében azzal magyarázza, hogy a múlt század 
első feléig a lakosság többsége református volt, s 
így a jeles napi szokásanyag meglehetősen kevés. 
Míg a Sályban megőrzöt t dallamkincsnek igen 
részletes, és zenei szempontból is precíz elemzesét 
olvashatjuk, addig utalásszerűén említi a szerző a 
folklór olyan területeit, mint a gyermekjátékok, a 
szórakozás, a tánc, a hiedelemvilág. S a népi 
kultúra harmadik területéről, a vizsgált időszak 
társadalmi viszonyairól, szociális kultúrájáról is 
elnagyoltabb képet kap az olvasó, mint a gazdasági 
életről. 

Sály község már eddig is sokat köszönhet Barsi 
Ernőnek, hiszen az országban nem kevesen talán 
csak az ő munkái révén ismerik ennek a bükkalji 
falunak a nevét. Ebből a kötetből nemcsak egy 
falu népi kultúráját , közelmúltjának mindennap-
jait ismerhetjük meg, hanem tanúi lehetünk a 
szülőföldhöz tartozás szép megnyilvánulásának 
1S- Vida Gabriella 

Daloló Őrvidék I—II. 

Dr. Barsi E r n ő három ízben, — 1977-ben. 
1983-ban és 1985-ben — gyűjtött népzenét Őrvi-
déken , a Művelődési Minisztérium, valamint a 
Hazafias Népf ron t Győr-Sopron Megyei Bizott-
ságának támogatásával . Az itt é lő magyarok 
őseit Árpád-házi királyaink telepí tet tek az ország 
nyugati határának védelmére, nemesi kiváltsá-
gokkal , hasonlóan a Vas megyei Őrség községei-
hez. A trianoni szerződés húzott közé jük határ-
vonalat . A több mint húszezer főnyi magyar 
kisebbség létszáma azóta lecsökkent ö tezerre , és 
számuk ma is fogy. 

Népzenénk e r e j ének , szívósságának köszön-
he tő . hogy a szerző ilyen körülmények között is 
tudott értékes zenei és más, továbbélésre méltó 
népi hagyományokat találni. Ez a gyű j tőmunka 
é r tékmentő fontosságán túl az itt élő magyarság 
megmaradásához is segítséget nyúj t . 

A 200 dalt magában foglaló gyűj teményt pon-
tos zenei és szöveglejegyzéssel, a zene tudomány 
ismert rendszerében adja a könyv. A szerzőéin 
kívül, megtalál juk a kötetben a Gaá l Károly-, 
Kertész Gyula-, Tölly Ernő-gyűj tö t te dalokat is. 
A gyermekjá ték-dalok és mondókák után őrvi-
déki neveket őrző énekek következnek; majd 
katonadalok, szerelmi és lakodalmas dalok; az 

év jeles napjaihoz kö tődő , továbbá tréfás nó ták ; 
mula tók , s a munkás hé tköznapok dalai. A balla-
dák , betyárdalok u tán virrasztóénekekkel , bú-
csúztatókkal zárul a két kötet anyaga. 

A mű tudományos ér téké t növeli az őrvidéki 
magyarság népzenei hagyományairól írt k i tűnő 
tanulmány, valamint az adat tárban a dalokhoz 
kö tődő szokáshagyömány ismertetése. A népda-
lok a dalolási a lka lmakon hagyományozódtak 
szájról szájra , évszázadokon át. Az édesanyák 
csepegtet ték a zenei anyanyelv alapjait a kisgyer-
mekek lelkébe, ma jd tovább éltek a j á tékok 
közösségében, a fe lnövekvő if júság vasárnap 
délutáni együt téneklésében, a jelesnapi szoká-
sokban , a fonók, tol l fosztók, kukoricafosztások 
és -morzsolások együt teseiben, a közös munká-
kat kísérő éneklésben, a szórakozás, a családi 
együtt lé tek: lakodalmak, torok alkalmaiban. 

Az Őrvidék megőrzöt t dalkincse Nyugat-Du-
nántúl zenei dialektusával van közeli rokonság-
ban , de érdekes vál tozatokat , helyi színezeteket 
is muta t . A gyermekjá tékok őrzik a legarchaiku-
sabb vonásokat da l lamukban , szövegükben egy-
aránt . Kitűnően mutat rá a já tékokban fennma-
radt ősi e lemekre: az ételáldozat , termékenység-
varázslás, a ráolvasások, a sámánisztikus gyógyí-
tási módok , a szerelmi varázslatok, a lakodalmas 
szokások hagyományaira; hogyan marad tak 
meg, leszállva a gyerekek közé. A felnőt tek 
dalaihoz kapcsolódó hagyományokat : a regruta-
sor, az udvarlás, a lakodalom, a jeles napok 
szokásait megelevení tően írja le, s rámutat kap-
csolataikra más népekkel . Legér tékesebbnek tar-
tom a balladák elemzését . Nemcsak népzenei 
érdekességüket muta t j a meg tudományos színvo-
nalon , hanem bekapcsol ja az őrvidéki balladákat 
is az országos irodalom vérkeringésébe. 

A dalok zenei e lemzésében a szerző felhívja a 
figyelmet a par lando dal lamok feledésbe merülé-
sére , a régi stílus romlására , a népdal és a műdal 
mot ívumainak keveredésére ; továbbá arra , hogy 
itt olyan ősi e lemek is találhatók, amelyek a 
magyarországi vál tozatokból már el tűntek. Sok 
dal lamból gyakran kiütközik a régi penta ton 
gondolkodásmód, még az ú j stílusú népdalok 
egy-egy sajátos fordula tában is. így él tovább ősi, 
penta ton zenei anyanyelvünk Őrvidéken az 
ú j a b b népdalokban, a műdalok, a nyugati dúr-
moll dallamok hatásának közepette is. 

A függelékben há rom énekes teljes dalreperto-
ár já t sorolja fel. Ezek nagy része már népies 
műdal , vagy divatos magyarnóta , sőt operet t és 
sláger; de így mu ta t j a meg. hogy milyen sok 
idegen dallam közt húzódik meg jelenleg a ma-
gyar zene maradványa , az őrvidéki emberek 
tuda tában . Itt már minden magyar szónak, ma-
gyar nyelven felcsendülő dallamnak külön ér-
te lme és funkciója van. A II. kötet végén a zenei 
muta tó a szakemberek , kutatók számára ad pon-
tos eligazítást. 

Dr . Barsi Ernő könyve nemcsak é r t ékmen tő 
m u n k a , hanem a nevelők és az ifjúság kezébe 
adva segíti a megmaradás t . Mert „amíg élnek a 
da lok , addig van magyar szó is a burgenlandi 
Őrv idéken" . 

Dr. Timaffy László 
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Hagyományos helyneveink 
védelmében 

A Hazafias Nép f ron t 1987-ben állást foglalt a hagyományos földrajzi nevek megőrzésének ügye 
mellett. Szükséges volt ez az állásfoglalás, mert nemcsak hogy sok név eltűnik, hanem az eltűnt, felcserélt 
nevek helyükön való megőrzésének fontosságát felvető véleményeket is több „illetékes" hely kicsinyes 
lokálpatriotizmusnak, nyelvészeti kérdésnek, akadékoskodásnak tekinti. És sokak szerint teljesen 
mindegy, hogy valaminek mi a neve, de saját nevük eltévesztését nem szeretik. A régi helynevek 
ugyanolyan értékei múl tunknak, mint a műemlékek, a népdalok stb. 

Az állásfoglalást a Magyar N e m z e t 1987. V. 7-i számában ismertető cikk a dűlőneveket és a 
községegyesítések során eltűnt helységneveket emeli ki a megőrzendő helynevek közül. A dűlőnevek 
országos szintű gondozásáról a Honismere t 1987. 5. számában írt cikket Földi Ervin. 

A nagyobb egységet jelölő földrajzi nevek, a megszűnt megyék és az egykor tájnévvel jelölt járások 
legalább úgy megérdemlik, hogy megtartsuk nevüket eredeti helyükön, mint a dűlőnevek. Jelentős 
részükben, esetleg szinte teljes egészükben határainkon belül maradt Moson, H o n t , Csanád, Bereg volt 
megyéinkről kevesen tudják, hogy léteztek. A régi megyenév eredeti helyéhez való ragaszkodásra szép 
példát olvashatunk a N ő k Lapja 1986. 35. számában megjelent Abaűj nem Zemplén című írásban. Ennek 
szerzője, Fenákel Judit, érző szívvel ad igazat egy képes „zempléni" riportjára reagáló „több 
méltatlankodó levélírónak", akik kifogásolják, hogy Abaújban fekvő falujukat zempléninek írja, és sérti 
őket a „lezemplénizés". Az egykor önálló Abaűj ugyan megmaradt a hármas megyenévben, de helyét 
sokan alig ismerik. Elnyomta a Cho lnoky Jenő professzor által ötven éve felvetett Zempléni-hegység 
név. Ez helytelen, mert a hegységnek jóval nagyobb része fekszik az abaűji, mint a zempléni területen. 
Térképeink az ötvenes évek elején még Sátor-hegységnek jelölték. A Zempléni Tájvédelmi Körzetnek 
pedigcsaknem 80%-a abaúji terület. 

A Zempléni-hegység nevet később Cholnoky tanítványai, tisztelői terjesztették el, és tették idővel 
kötelezővé az illetékes bizottság, hatóság útján. Vagy másfél évtizede egy másik bizottság javaslatára a 
Hernádtól keletre fekvő egész területet, Abaűj egész keleti harmadát, benne Abaújvárt , Abaújszántót is 
kezdték Zemplénnek, néha Észak-Zemplénnek nevezni. És ez, úgy látszik, néhol kötelező, mert a 
hagyományos értékekért felelős etnográfusok is használják. Van Eszak-Zemplén is, de nem azonos 
Kel et-Abaújjal, hanem Szlovákiában aHomona—Vihor lá t -hegység vonal és a kárpáti vízválasztó közöt t 
fekszik. Kazinczy is abaújinak tartot ta magát, minthogy Széphalom és néhány környező község csak 
1881-ben került át Abaújtól Zemplénhez. Kelet-Abaúj „lezemplénizése" csak úgy szűnne meg, ha a 
hegység visszakapná régi nevét, vagy ha nevébe Abaúj is bekerülne. 

A Zempléni név helytelenségét mutat ja , hogy a geológusok ma sem fogadják el, hanem a legrégebbi 
„Eperjes-Tokaji hegység"-ből vett Tokaji-hegység nevet nasználják. Magam vagy 20 éve Mogyoroskán 
találkoztam először a „Zempléni" név elleni tiltakozással. Itt az akkor 70-hez közeledő N . Szűcs János 
szinte elkeseredetten kérdezte, hogy miért kell az ő hegyeiket zemplénieknek nevezni, amikor nem is 
Zemplénben vannak, és miért nem )ó a régi név. 

Egy Abaúj nevének megbecsülésére felhívó közleményre többen azzal reagáltak, hogy a megye 
hármas nevébe Gömör t is be kellene vonni. A történelmi Gömör megyéből 22, egykor önálló község 
tartozik a mai Borsod—Abaúj—Zemplén megyéhez, az 1881-ig önálló Torna (később Abaúj -Torna) 
megyéből 21 falu területe. Ennek a két volt megyének a nevét az egykori Gömör-Tornai karszt örökítene 
meg, de ezt az 1950-es években Észak-Borsodi karsztra változtatták, noha nagyon kevés van belőle az 
eredeti borsodi területen. Ez az u tóbbi időben szerencsére már alig fordul elő, Aggteleki karszt a hegység 
új neve. De vajon miért nem jó a régi név? Amikor a táj két legjelentősebb faluja közül Aggtelek mindig 
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G ö m ö r h ö z , Jósvafő pedig mindig T o r n á h o z t a r t o z o t t . És miért kell a tőle délre fekvő tájat a térképeken 
az u tóbb i években fel tűnt Borsodi dombságnak jelölni, amikor ké tha rmada eredetileg g ö m ö r i területen 
fekszik? 

T ö b b szatmári , beregi pa t r ió ta nehezményez i , ha tájukat Szabolcsnak, őket pedig szabolcsiaknak 
hívják. Szatmár t még csak m e g k ü l ö n b ö z t e t j ü k , de Bereget szinte elfelejtettük, pedig 25 eredeti faluja 
maradt határainkon belül. A hármas megyenév itt is e lképzelhető fett volna. Térképe ink Bereg nevét 
általában fel tüntet ik , de G ö m ö r é t , Tornáé t és H o n t é t nem. 

A tájnevet viselt járások közü l a baranyai Hegyhát egy időre azért vesztette el nevét, me r t egy SO éve 
megjelent atlaszban megcserélték a helyét a szomszédos Völgységgel. A földrajz i i roda lom ezután egy 
ideig még eredeti helyen ismerte t te ezt a két tájat , de egy 40 éve megjelent k ö n y v b e n C h o l n o k y 
p ro fes szo r u tóda az egymást másoló té rképekrő l átvette a névcserét , és az akkor még é rvényben volt 
„Hegyhá t i járás", „Volgységi járás" idején a Hegyhát keleti felét a Völgységhez, nyugati felét pedig a 
csere „továbbfejlesztésevel" a Zselichez sorolta. Szemléletének megfelelően folyótól fo lyóig , illetve 
pa taktó l patakig ter jedő tájakat igyekezett e lkülöníteni , noha a H e g y h á t és Völgység néprajzi 
társadalmi-közigazgatási egységek — amelyek a fö ld r a j z tudomány értelmezésében — , megközel í tően 
egységes v ízgyűj tő terü le ten , medencékben alakul tak ki. Baranyában a helybeliek a té rképeket nézve azt 
hi t ték, hogy ők tud ják rosszul . A Tálasi István akadémikus ]avaslatára végzett helyi e l lenőrzés során 
azonban kiderült , hogy a tolnai Hegyhá t n e m eredeti tájnév, idős lakói t i l takoznak ellene. A 
h a g y o m á n y o s tájneveket s zámon tartó népra jz - és név tudomány csak a baranyai H e g y h á t r ó l tud. Az 
illetékes bizot tság viszont már csak a tolnairól t udo t t , és ezt ismerte el, ez került a t é rképekre és lett 
köte lezővé. D e nem ismerték el az eredeti H e g y h á t o n , különösen nem a volt járási székhely , Sásd lakói. 
Hon i smere t i s zakkörük első protestálására e lér ték, hogy h a g y o m á n y o s tá jnevük, eredeti területének 
harmadára-negyedére egyáltalán rákerül jön a té rképre . U jabb protes tá lásukra pedig 1987 január jában 
hivatalos írást kaptak arról , hogy tá juk nevét a té rképeken nagyoob területre terjesztik ki, de még nem az 
egészre. 

A Hegyhá t a t Völgységnek vagy Zselicnek, Abaú j t Zemplénnek ugyanúgy nem való m o n d a n u n k , 
ahogy Nagya l fö ldünke t nem való Pannon-a l fö ldnek neveznünk — amint újabban néha halljuk az 
időjárásjelentésekben — , függet lenül attól, h o g y másut t esetleg ezt teszik. Pl. Jugoszláviában a Bácskát, 
Bánátot volt pannon terüle tnek, egyes O r o s h á z á h o z , M a k ó h o z hasonló városaikat t ip ikusan p a n n o n 
városnak írják. Kelet-Szatmárt sem való Máramarosnak m o n d a n u n k , noha az az u tóbb i néven 
Dél -Máramarossa l együt t N a g y b á n y a székhellyel egy megye területe lett Romániában . 

A H N F állásfoglalásának az a része, hogy az el tűnő faluneveket vasútállomás neveként kellene 
megtar tani , nemcsak a névmegőrzés miatt f o n t o s , hanem azért is, hogy ne o k o z z o n zavart a helyszínen 
t á j A o z a t l a n utasok körében , a sok „alsó és fe l ső" közöt t , a jegyváltásban és leszállásban. Ezér t is jó, 
hogy az ú jabban egyesített balatoni községek állomásait nem ,a lsó-fe lsőzték" át, mint pl. Verőcemaros , 
Kerepestarcsa, Ta tabánya stb. állomásait, h o g y mintegy ezzel is közöl jék a n a g y o b b egységek 
megalakulását . A m ú l t u n k b a n oly fontos e semény helyéül szolgált Bánhida állomása Ta tabánya-a l só 
lett, pedig Ta tabánya—Bánhida is lehetne. Nemcsak h a g y o m á n y ő r z ő , de szebb is lenne, ha pl. 
T i sza füred—gyár te lep vasúti megálló neve a régi Tiszaörvény lenne. 

K ü l ö n ö s az az eset is, amikor valamely nagyközség a várossá nyi lvání táshoz szükséges lélekszám 
eléréséhez úgy kebelez be t öbb , vele nem összeépül t , esetleg egészen távoli falut, hogy nevét is elveszi. 
Örvende tes , hogy a Komló tó l 5 km-re fekvő Mánfa helység táblájára a „Komló" név alá „Mánfa" is 
felkerül t . Valószínűleg egy tv- r ipor t akadályozta meg, hogy a szép búcsújáróhely , Már iagyüd teljesen 
odaadja nevét Siklósnak. A b o d o t tanácsilag n e m a közeli Szendrőhöz , hanem a tőle 15 k m - r e fekvő 
Ede lényhez csatolták, úgyhogy neve Edelény ( A b o d ) lett. Ede lényben vetette fel a helyi H N F bizottság, 
hogy a hozzácsatol t Borsod községet , a megye névadóját , a helység nevében is meg kellene örökíteni . 
Úgy lászik, hogy ez még nem valósult meg, de a vasútállomás neve tehetne Ede lény—Borsod , már csak 
azért is, mer t az állomás az egykor i Borsod község oldalán van. G y a k r a n egy földrazi egység örök í t meg 
valamely megszűnt helységnevet . Ilyen volt a Soroksári Duna-ág, amelyet — mint annak idején a 
napisa j tóban Közölték — az illetékes bizot tság azon a címen vál tozta to t t Ráckevei Duna -ág ra , hogy 
Soroksár megszűnt mint önál ló település. H a s o n l ó névelvétel a „Pécsi - tó" , amelyet szinte teljesen az 
egykor i Mecsekszakáll tól elvett réten duzzasz to t t ak fel. Ilyen a Nagyha r sány területén a Szársomlyó 
oldalán kialakított , eleinte „siklósi" ma „villányi" szoborpark , noha Nagyharsány nem is jelentéktelen 
falu, már csak a nevezetes nagyharsányi csata emléke miatt sem. A Pilis nagyobbik részét azzal foszt ják 
meg h a g y o m á n y o s nevétől, hogy más kőze tbő l áll, de ezt szerencsére nem veszi át a közvé lemény . 

N a g y o b b védelmet é rdemelnének a valamit megörök í tő utcanevek is. T ö b b s z ö r fe lve tődöt t , hogy az 
ország egyik legreprezentat ívabb terére, a pécsi székesegyház előtti térre, nem illik az István tér név. 
Előbbi , Szent István tér nevével csak az egyházi épületeken ta lá lkozunk . Ezzel a neve szer int a Lenke 
vagy Mályva térnél, Lujza utcánál nem rangosabb István térrel pá lyáz tunk 1987-ben a nemze tköz i 
Műemlék i városrekons t rukciós aranyéremre. A fővárosban az egykori Nagyszőlős utca nevének 
megvál toztatása azt a gyanút kelti, hogy talán nemcsak egykor i legkisebb megyénknek , Ugocsának 
székhelyét megörök í tő utca veszti majd el nevét . 

Aki alapos ok nélkül vál toztat meg valamely hagyományos helynevet , és vezet be he lye t te újat , azt 
teszi, amitől a helynévgyűj tés megindítója , Pes ty Frigyes félt, akadémiai székfoglalójában 1878-ban 
e lhangzot t szavai szerint , azaz „réteget rétegre rak , hogy a múl tak emlékeit el takarja". 

Dr. Gábriel András 
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